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मनोगत  

 

 

‘रस-लसधु’ या ई 

साबित्य प्रबतष्ठानने सांकबलत 

केलेल्या माझ्या पबिल्या लेख-

सांग्रिाला तीन वरे् झाली . . या 

तीन वर्ाात माझां अवधान 

कबवताांकि े अबधक वेधलां गेलां िोतां . . मनसोक्त कबवतालेखन तर यातून 

झालांि, त्यातून ‘’नीलमवेळ’’ िा कबवतासांग्रििी अबलकििे साकारला, 

आबण या कालखांिात माझां गद्यलखेनिी रे्ज कािी झालां , ते कबवता – 

काव्यतत्त्व – कवीपणा अशा बवर्याांकि े प्रत्यि-अप्रत्यि झुकललेां झालां. 

असे लखे ‘रसवर्ाा’ मध्य ेसांकबलत करत आि.े  

यातले कािी लखे अप्रकाबशत आिते , कािी फेसिुक ककवा 

मायिोलीवर पूवाप्रकाबशत.   

कबवता िा बवर्य सवाि वािकाांना आकृष्ट करणारा आि ेअसां 

नािी. पण मी आशा करते की कबवता िा जयाांिा बवर्य नािी त्याांनािी ि े

लेखन वािनीय वाटेल.  
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‘’वािे िरवे कबवत्व | कबवत्वी रबसकत्व | रबसकत्वी परतत्त्व | 

स्पशुा रै्जसा||’’- ज्ञानेश्वराांिे ि े शब्द कबवतेच्या अबस्तत्वाला आबस्तकतेशी 

र्जोितात.  

अबधक अबलकििा सांदभा घ्यायिा तर आठवत आिते 

कबवश्रेष्ठ िोरकराांिे शब्द.  

''कायाकबल्पत बसद्ध शब्द असल ेबन:शब्द  साकारती 

मायानाट्यबवलास रे्जवी बवभूिे ऐश्वया बवस्ताररती 

माझे बित्त सकां प गूढ बवभूिा बित्रस्रवी आरसा 

त्यािा बवश्वबवकाससांबवद असा वर्धधष्ण ुवा वारसा ''. .  

 

Camille Paglia या कला, कबवता, लैंबगकता आबण सांस्कृती 

यावर प्रगल्भ लितन अध्यापन करणाऱ्या अमेररकन बवदरु्ी. त्याांनी केललेी 

कबवतेिी व्याख्या अशीि आि.े “Poetry is the way into a spiritual 

vision of society and the universe. ” आपल्या ‘Break Blow 

Burn’ या काव्यसमीिालेखाांच्या प्रस्तावनेत त्याांनी कलाबनर्धमतीिी एक 

सुांदर उपपत्ती ददली आि.े ‘Break Blow Burn’ ि ेशीर्ाक त्याांना John 

Donne या सतराव्या शतकातील गूढाथायकु्त रिना करणारे इांबग्लश कवी  

याांच्या एका सुनीतातील शब्दावरून सुिल ेआि ेजयात कवी परमेश्वराला 

आपली तोिफोि  करून  आपल्याला नव्याने रिण्यािी , नविैतन्याने 

भरण्यािी बवलिण मागणी करत आि.े िा सांदभा घेऊन त्या म्िणतात , 

’’My secular but semi-mystical view of art is that it taps 
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primal energies, breaks down barriers and imperiously 

remakes our settled way of seeing. ’’ 

र्जाता-र्जाता : ‘रसवर्ाा’ ि े शब्द माझ्या ‘’रती’’ या एका 

कबवतेतले आिते. . पाऊस आबण पृथ्वीच्या प्रतीकात्म प्रलयी प्रेमावरिी िी 

कबवता. ‘’तो धुांद रती मदमस्त बमठी तो रसवर्ाा | िी पाझरते भू पालवते 

बिरव्या िर्ाा ||’’ 

‘‘रस-लसधु’ काय आबण आता ‘’रसवर्ाा’’ काय- ि ेसवा लखेन 

साबित्यावरच्या अशाि आवेगी प्रेमातून  झालां , एवढाि त्यािा 

अबस्तत्वात येण्यािा अबधकार.  

जयाांच्यासाठी ते बलबिलां आि,े त्या वािकाांच्या हृदयात त्याला 

र्जागा बमळो एवढाि त्याला अपेबित असललेा परुस्कार.  

शेवटी , या सांग्रिाच्या मुखपृष्ठासाठी मोिन दसे याांनी आपलां 

एक सुांदर अमूताबित्र ददलां आबण त्यािी तशीि अथावािी सलुेखन-माांिणी 

िौकट  प्रज्ञा िरणखेिकर याांनी तत्परतेने सर्जवली त्यासाठी या दोघाांिेिी 

सस्नेि आभार.  
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कवबयत्री आबण कबवता   

 

 

‘’’The reason we go to poetry is not for 

wisdom, but for the dismantling of wisdom ‘’-Jacques 

Lacan.  

‘’My own brain is to me the most unaccountable 

of machinery - always buzzing, humming, soaring roaring 

diving, and then buried in mud. And why? What's this 

passion for?’’-Virginia Woolf 

‘कवीपणा’ िा अबस्तत्वाच्या घरात उर्जळलेला एक 

स्वयांप्रकाश. एक ललगदिेातीत अमूता ऊर्जाास्रोत. अशी स्वत: एक कवबयत्री 

म्िणून माझी धारणा, अनुभूती, बनष्ठा. असां असतानािी िा प्रकाश 

दिेाच्याि कािेतून पाझरत िाह्यसृष्टीत अवतरतो तेव्िा त्या दिेािी दखल 

न घेऊन कशी िालेल ? 

कवबयत्री आबण कबवता िा एक मोठाि बवर्य माांिताना 

स्वत:तल्या त्या कवबयत्रीपणािां लिानसां मदु्दल माझ्याकिे आि ेफक्त, मग 

त्यातूनि गेल्या शतकभर-अबधकातल्या मराठी-इांबग्लश कवबयत्रींच्या 
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बवबवध कबवताांच्या मकु्त वािनातून घेतलेला िा प्रेरणाांिा, िांधनाांिा, 

बनर्धमतीतल्या आनांदािा आबण बशणवटयािािी शोध. .  

या लखेािी सुरुवात करताना कवबयत्रीिां समग्र ‘असणां’ आबण 

त्यात वसललेां कबवताांिां िेट यािा बविार सवाप्रथम माझ्या मनात यतेो 

आि.े कबवता काय असते आबण कबवता का असते ? कबवता बलिीत 

असतानाि कवी या प्रश्नाने  अस्वस्थ असतोि . िी अस्वस्थता 

कवबयत्रीच्या िाितीत कािी वेगळी असते का?  

दद. पु. बित्रे याांनी ‘पुन: तुकाराम’ या आपल्या 

तुकारामाांवरील पररियग्रांथात कबवत्व िी एक र्जोखीम आि े असां म्िटलां 

आि.े सामान्यत: कवबयत्री आपल्या आांतरबवश्वात कबवत्व आबण स्त्रीत्व 

अशा दोन र्जोखीमा साांभाळत असते. दिेाप्रमाणेि मनभावनाांिां 

प्रकटीकरण एका मयाादते सिसा राहून, कुटुांिाच्या, समार्जाच्या सूक्ष्म 

अव्यक्त अपिेा साांभाळून करायिां. कबवता म्िणरे्ज बनत्यबनरांतरािां आत्म-

िररत्रि ते. त्यािा दस्तावेर्ज तर करायिा, पण आपला सांकोि, अबभमान, 

र्जगण्यातला खार्जगीपणा आपणि ठरवलले्या एका बवबशष्ट मयाादिेािरे 

उघिािी पिू द्यायिा नािी. जया वास्तवाच्या दािात कबवता घिते आि े

त्या वास्तवािे तपशील बमटवायिे , पण तप्तमुद्रा मात्र उमटवायिी. 

कबवतेिां प्राणतत्व अशा प्रबतमा-रूपक-प्रतीकाांिा आश्रय घेऊन ि े साध्य 

करायिां.  

अगदी गेल्याि  बपढीतील मराठी कवबयत्री ि े िांधन 

स्वीकारून बलबित िोत्या, नव्ि े त्याला त्या िांधन मानतिी नव्ित्या , ती 

त्याांिी घिणि िोती. पन्नास-साठच्या दशकात "आम्िी कुलीनाांच्या कन्या 

िाफेकळ्या पानाआि | मुळी माांिू ना आरास मुग्धपणे लावू वेि ‘’ असां त्या 

िांधनािां समथान िोतां. तरीिी ‘’ सारी ओझी र्जि झाली; उतरून टाकून 
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आता तरी माझी मला शोधू द;े तुकि ेतुकि ेर्जमवू द े।‘’- असा त्या िांधनािा 

काि, त्यातून आलेल े बवखुरलेपण शब्दिद्ध करण्यािी माफक बधटाईिी 

िोती. ( दोन्िी अवतरण ेपद्मा गोळे याांिी. ) याि काळात इांददरा सांताांिी 

कबवता गृिसीमेत, व्यबक्तगत शोकात रुरू्जन नव्या आशयािी पररभार्ा 

शोधत िोती. अत्यांत तरल काव्यमय गद्य बलबिणाऱ्या, आत्मपरतेतिी 

अबभर्जाततेिी पातळी गाठणाऱ्या बनमाला दशेपाांि े  ‘रटकलीएवढां तळां ’ 

सारख्या कादांिरीिी नाबयका म्िणून एक कवबयत्रीि रांगवून गृबिणी-

कवबयत्रीिां अस्वस्थ अांतयााम उलगित िोत्या. कबवतेच्या बनर्धमतीिीि 

कबवता रोमँरटक वृत्तीने बलबिणाऱ्या सांर्जीवनी मराठे िोत्या –‘’ 'मी न 

कुणाला साांगायािी कबवता स्फुरते कशी - कुां भ रसािे बशरी घेऊबन 

शब्दाांच्या गवळणी, नर्जरेपुढती ठुमकत येती रुपवती काबमनी. . . त्याांच्या 

नाद ेकरू पािते पदन्यास मी कशी ' – आर्ज कृतक वाटू शकणाऱ्या शब्दात  

बनर्धमतीप्रदक्रयेवरिां स्त्रीमनातून उमटलेलां ि े प्रकट भाष्य िोतां. अकृबत्रम 

साध्याभोळ्या शब्दात आशयािां आकाश िबिणािाई िौधरी उतरवत 

िोत्या. अथाािे घाटदार पद्यिद्ध अलांकार शाांता शेळके घिवत िोत्या. 

सररता पदकी, पद्मा लोकूर . . िांददस्त स्त्रीत्वाला प्रबतभेिा नवा आयाम 

बमळत िोता. िा तर कालिाि, आपल्या पररियािा अवकाश.  

या पाश्वाभूमीवर याि काळात र्जगाच्या दसुऱ्या भभूागात 

बलबिणाऱ्या, मरणोत्तर पुबलत्झर परुस्कार बमळवलेल्या इांबग्लश कवबयत्री 

बसबल्व्िया प्लाथ (१९३२-१९६३- ऐन बतशीत आत्मित्या करून 

अकालमृत्यू) याांच्या कबवतेतील तुलनेने मुक्त अबभव्यक्तीस्त्रोत अल्पसे तरी 

अनुभवू या- ‘Mad girl’s love song’ अबवस्मरणीय अशी िी कबवता 

वेड्या मलुीच्या प्रेमािी की वेिां करून सोिणाऱ्या प्रेम नावाच्या 

मृगर्जळािी?  
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"I shut my eyes and all the world drops dead; 

I lift my lids and all is born again.  

(I think I made you up inside my head. ) 

……………………. .  

I dreamed that you bewitched me into bed 

And sung me moon-struck, kissed me quite insane.  

(I think I made you up inside my head. )   

Pursuit –‘पाठलाग’ या दीघाकबवतेत त्या आपल्या मागावर 

असलले्या, झपाट्याने गाठू पिाणाऱ्या एका लिस्र बित्त्यािां श्वास रोखायला 

लावणारां बित्रण करतात.  

There is a panther stalks me down: 

One day I'll have my death of him; 

His greed has set the woods aflame,  

He prowls more lordly than the sun.  

कोणती भावना , कसलां भय सामावलां आि ेया प्रबतमेत , या 

एकूण कबवतेत ? िदलत्या मूल्यव्यवस्थेत र्जीवनाकिून िरल्यावर वाटणारां 

मृत्यूिां आकर्ाण की प्रलयांकारी प्रेमािी, बवनाशी आसक्तीिी रानभलू ? ‘ 

त्या पश’ूिां ि ेभय म्िणरे्ज बवकबसत मनात दिललेां घािरलेलां मलू की एका 

मनस्वी स्त्रीिी सामाबर्जक सांकेताांकिून, फसलले्या प्रेमातून-बववाििांधनातून 
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(Ted Hughes या प्रख्यात कवीशी झालेला बसबल्वया याांिा प्रेमबववाि 

दोन मुले झाल्यावरिी असफल झाला िोता. . ) िोणारी पारध ?  

Black Rook in Rainy Weather या त्याांच्या एका 

िहुिर्धित कबवतेत आत्मबवश्वास, स्व-िी ओळख िरवललेी एक कवबयत्री 

मौन आकाशातून उतरणाऱ्या िमत्कारासारख्या कबवतास्फूतीच्या 

स्फुलल्लगािी खरां तर आसुसून वाट पािते आि ेआबण नर्जरेसमोर मात्र आि े

पावसाळी िवेत स्वयांपाकघराच्या बखिकीिािरे िसलेला एक कावळा, 

त्याच्या पांखाांवरिी काळी िमक.  

 

On the stiff twig up there 

Hunches a wet black rook 

Arranging and rearranging its feathers in the 

rain.  

I do not expect a miracle 

Or an accident.  

 

िोय, कवबयत्रीतल्या स्त्रीला  नेिमीि घेरतात या सावल्या. . 

समार्जमान्य सामान्यतेच्या मयाादा स्वीकारताना कबवतेच्या बनर्धमतीिां कें द्र 

िरवण्यािी, त्यातली र्जाद ूनष्ट िोण्यािी भीती, आबण मग र्जगण्याच्याि 

प्रयोर्जनािां िीण िोत र्जाणां . कवबयत्री म्िणून आबण मनबस्वनी स्त्री म्िणून 
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शेवटािी सुरुवात. या न पटणाऱ्या वास्तवािाि कायमिा बनरोप , 

कसलीिी तिर्जोि न करता घेणां बसबल्व्ियाांना अटळ वाटलां असावां. .  

एखादी साधी मधुर रिना असते. बनखळ आनांद दतेे ती वेदना 

पोिवतानािी. वेदनेला सुांदर करण्यािी िी प्रेरणा कबवताि दते असते . . 

आपलां जयाच्यावर प्रमे आि ेत्याला ते र्जवळ राहूनिी कधी कळलांि नािी. 

आपणिी सांकोिािी सीमा ओलाांिू शकलो नािी. अगदी सवासामान्य 

स्त्रीच्या भावर्जीवनात घिू शकणारी गोष्ट. ’ यूबनयन स्वेअर ’(१९११ ) या  

सारा बतस्िले  (१८८४ -१९३३)- आत्मित्याि ! अबस्थर भावर्जीवन. ) 

याांच्या याि बवर्यावरील  कबवतेत मन असां गुांतून पितां की र्जणू िी काल-

आर्जिी गोष्ट आि े ! या कबवतेिा शेवट काळाच्या मानाने बवलिण धीट 

आि.े . प्रेमािी असिाय अव्यक्त भीक नाकारली  र्जाण्यािी ती सांध्याकाळ 

बसनेमा-बथएटरिािरे ददसलले्या , आपले ग्रािक शोधणाऱ्या बस्त्रयाांच्या 

आठवणीशी कवबयत्रीच्या मनात र्जोिली गेली आि.े पबिली दोन किवी या 

मनोज्ञ दीघाकबवतेिी.  

 

‘’With the man I love who loves me not,  

      I walked in the street-lamps' flare; 

We watched the world go home that night 

      In a flood through Union Square.  

 

I leaned to catch the words he said 

      That were light as a snowflake falling; 
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Ah well that he never leaned to hear 

      The words my heart was calling. ’’ 

पण त्याआधीिी अदम्य अस े स्त्री-स्वर आांग्ल कबवतेत 

एकोबणसाव्या शतकाच्या मध्यावरिी उमटले िोते. . Elizabeth Barrett 

Browning ( १८०६-१८६१) अगदी लिानपणापासून िमकदार 

काव्यप्रबतभा दाखवणाऱ्या या बिटीश कवबयत्रीला  ददुवैाने दकशोरवयाति 

अपघाती दधुार आर्जारामळेु आललेां रुग्णत्व-अपांगत्व, प्रख्यात कवी Robert 

Browning याांच्याशी त्याांिा रोमान्स व बववाि ि ेसवा आख्याबयका िोऊन 

राबिलांि आि.े Arora Leigh सारखां आव्िानात्म कादांिरी-काव्य 

बलबिणाऱ्या या प्रबतभाशाली कवबयत्रीच्या या फक्त िार ओळी, सवा 

आघाड्याांवरील भ्रमबनरासानांतर हृदयात न मावणाऱ्या थकव्यािद्दल 

िोलणाऱ्या.  

You see we're tired, my heart and I.  

We dealt with books, we trusted men,  

And in our own blood drenched the pen,  

As if such colours could not fly.  

We walked too straight for fortune's end,  

We loved too true to keep a friend ; 

At last we're tired, my heart and I.    

बिस्टीना रोझेटी (१८३०-९४) या आांग्ल कवबयत्रीने मुख्यत्वे 

प्रेमकबवता व लिान मुलाांच्या कबवता बलबिल्या. स्त्रीच्या दमन झालले्या 

इच्छा व्यक्त करण्यािां असामान्य धैया त्याांनी त्या काळात दाखवलां िोतां. 
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त्याांच्या Goblin market या गूढ प्रदीघाकबवतेत कुरूप िटुक्या –िेटक्या 

गॉबब्लन बवके्रत्याकििी बनबर्द्ध पण मधरु फळां खाऊन झुरणीला 

लागलले्या िबिणीला त्या फळाांच्या बवपरीत आकर्ाणाच्या पररणामातून 

बिमतीने वािवणारी दसुरी ििीण आि.े  

“We must not look at goblin men,  

We must not buy their fruits: 

Who knows upon what soil they fed 

Their hungry thirsty roots?” 

िायिलिा सांदभा असलले्या बनबर्द्ध फळािा – कामेच्छेिा – 

आबवष्कार , तोिी पुन: बव्िक्टोररयन नीबतमत्तेत बनबर्द्ध मानल्या गेलेल्या 

कुमाररकेच्या कामचे्छेिा - यात कुणाला ददसला , कुणाला समललगी 

आकर्ाणाच्या छाया र्जाणवल्या - इथपासून तो कलाबनर्धमतीच्या र्जगात 

स्त्रीला प्रवेश नसणे इथपयंत या फळाांिे अनेक प्रतीकात्म अथा शोधून झाल े

आिते. एक गूढमनोिर  हुरहूर लावणारी दीघाकबवता असां या कबवतेिां 

वणान करता येईल. मात्र यातली िांिखोर स्त्रीवादी अबभव्यक्ती बवर्जीबगर्ु 

वृत्तीिी आि,े आत्मनाशी नािी. बतच्यात येणाऱ्या काळािी िाहूल आि.े  

एबमली बिदकन्सन  ! १८३०-१८८६ -खोल एकाांतवासात 

वेगळ्याि प्रबतमासृष्टीने भारललेां लखेन करून र्जगािा बनरोप घेणारी याि 

काळातली मिान इांबग्लश कवबयत्री. त्याांनी  ‘The Soul has 

Bandaged moments ‘ या अन्वथाक शीर्ाकाच्या कबवतेत र्जण ू स्फोट 

िोऊन उधळलले्या दाराांमधून मुक्तपणे नाित पलायनाच्या वाटा शोधत 

र्जाणाऱ्या  दखुऱ्या आत्म्यािां वणान केलां आि े ते दकती खरां आि े ! केवढी 
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मोठी ऊर्जाा आि े या सटुकेच्या िणाांमध्ये. प्रबतभा िी दखुऱ्या आत्म्यािी 

िोरवाटि आि ेएका अथी त्याला मुक्ती दणेारी.  

‘’The Soul has Bandaged moments - |When too 

appalled to stir -|She feels some ghastly Fright come 

up|And stop to look at her -|. . . The soul has moments of 

escape -|When bursting all the doors -|She dances like a 

Bomb, abroad, |And swings open the Hours. . ’’  

या बव्िक्टोररयन काळातील तीन कवबयत्रींमुळे थोिां मागे 

गेलो िोतो आपण, पण त्याांच्या रिना मात्र काळाच्या पुढेि राहून 

बलबिलले्या आिते.  

कॅनबियन कवबयत्री मागाारेट अटॅवुि  ( र्जन्म १९३९ ) – एक 

ितुरस्र स्त्रीवादी व्यबक्तमत्व. कबवताांिरोिरि remote writing 

तांत्रज्ञानावर सांशोधन करून त्यािां पेटांट घणेारी एक कां पनी स्थापन 

करणारी िी कतािगार कवबयत्री आपल्या ‘ A sad child ‘ या कबवतेत 

मोर्जक्या शब्दात लिानपणीच्या उपेिेिां , ‘नकोशी’ असण्यािां ककवा 

दयु्यम मानलां र्जाण्यािां रे्ज बखन्न बवश्व उभां करते ते आर्जिी अनेक बस्त्रयाांना 

आत्मप्रत्ययािां वाटेल. .  

‘’Forget what? 

Your sadness, your shadow,  

whatever it was that was done to you 

the day of the lawn party 
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when you came inside flushed with the sun,  

your mouth sulky with sugar,   

in your new dress with the ribbon 

and the ice-cream smear,  

and said to yourself in the bathroom, 

I am not the favorite child. ’’ 

साठोत्तरी मराठी कबवतेत एकूणि बवद्रोिािे पिसाद उमटू 

लागले िोते. मराठी कवबयत्रींच्या कबवतेतला भावाबवष्कार अरू्जनिी 

सांयमी म्िणावा असाि िोता. स्त्रीिां तेि ते सांपन्न पण सीबमत भावर्जीवन, 

त्यातल्या प्रेमािे, वांिनेिे, वैफल्यािे रांग, पण त्यातून आता नवे तरांग उमटू 

लागलेि . सुबवद्य, अथाार्जान करणारी मध्यमवगीय स्त्री आबण बपयांाांिा 

अांगार घेऊन आललेी दबलत स्त्री . शोर्णाच्या तऱ्िा खूप बनराळ्या, 

उद्रकेािी भार्ािी वेगळी. थोड्या वेगळ्या वाटा शोधत या पररवतानािा 

मागोवा घेत गेलां पाबिरे्ज. .  

तर प्रथम रर्जनी परुळेकर . ‘’ ि ेबप्रयतम भ्रमबनरास, तू लि 

ददव्याांिी आरास !’’ असा मकु्त अबभव्यक्तीिा मिोत्सव माांिणारी कवबयत्री. 

सगळ्या ‘फीलगुि’िे मुखवटे खरविून पोटात तुटेल इतक्या शाांतपणे 

स्त्रीच्या वाट्याला येणारां क्रौया, एकाकीपण कबवतेत त्याांनी आणलां. असां की 

कबवता ि े कािी सुांदर बनरामय अनुभव दणेारे िेत्र आि े यािाि 

आपल्यालाि बवसर पिावा. मकु्तच्नन्दात बवखरुलेल ेशब्द, सोसतासोसता 

छद्मी िसणारे. प्रबतशोधािी आग लावणारे.  
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’’अखेर स्वीकारलेस आव्िान ‘’ या त्याांच्या कबवतेतील या 

कािी ओळी- 

‘’बनर्जान िेटावरच्या या आरसेमिालात|प्रबतलििाशीि खेळल े

लपांिाव |सुरा मार आबण ते आरसे फोि |िी या िेटावरिी तटिांदी|आबण 

बनसगाािी नर्जरिांदी |सिस्त्र पाकळ्याांनी फुलणारी िी कमळां | पण िांद्राच्या 

नेत्रपल्लवीवरि त्याांनी फुलायिां |िुरिून टाक त्याांच्या पाकळ्या िणात | 

सूया उगवायच्या आत. . ‘’  

समतेिा सूयोदय व्िायला अरू्जन वेळ असेल, पण िांददस्त 

र्जीवनातले प्रबतलििाांिे खेळ पुरे झाले. िांद्राच्या हुकुमतीतल्या पाळीव 

सुांदर कमळाांिां कौतुक परेु झालां. सांपव ि ेसारां ! 

दबलत स्त्री िा सामाबर्जक उतरणीत सवाात र्जास्त अन्यायग्रस्त 

घटक. मग बवशदु्ध धगधगणारा बवद्रोिािा लाव्िा कबवतेत बतच्याि 

र्जाबणवेतून येणां क्रमप्राप्त. मबलका अमरशखे, िांिखोर सामाबर्जक 

र्जाबणवेच्या कवी-परांपरेशी सगळीकिून र्जोिली गेलेली िी कवबयत्री , पण 

कबवतेिा खास बतिा वाण बवद्रोिी असला तरी मूलत: बवमुक्ति.  

‘’तू तलम अग्नीिी पात| र्जशी ददनरात र्जळावी मांद |तू 

िांधमुक्त स्वच्छांद र्जसा रानात झरा िेिांद |’’ – िा लयिद्ध खळाळ 

कोणत्यािी िांधनात बनमूट रािाणारि नािी ! तरीिी बवरोधाभास असा 

की या िैतन्यमय ‘स्व’िां सामाबर्जक पातळीवर गोठललेां स्थान बतला 

मािीत आि,े िी बिरकालािी वेदना आि े म्िणून ग्रीक सौंदयादवेता 

व्िीनसच्या पुतळ्यात िी कवबयत्री स्त्रीत्वािां सौंदया कैद झाललेां, मौन 

झालेलां पािाते. बर्जवांतपणी बशल्पात बिणलां गेललेां पािाते.  
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‘’ बतला नािीयत िात माझ्यासारखे  

न नर्जरिी ठार मलेलेी  

ती उभीय शोकेसमध्य ेस्तब्ध गोठून माझ्यासारखीि  

सांस्कृतीिां दगिी वस्त्र बतने घट्ट धरलांय पायात कसांिसां  

न दगिी ओठ घट्ट बमटलते माझ्याप्रमाणांि. . ’’  

तशीि प्रज्ञा दया पवार याांिी िबधरलेल्या सांवदेना गदगदा 

िालवणारी कबवता. अरू्जनिी दबलताांवर िोत असलेल्या बनघृाण 

अत्यािाराांना कबवतेच्या शब्दातून ददलेला लढा. बवलापि, पण िा बवलाप 

कवबयत्रीमधली द्रौपदी र्जागवणारा आि,े सांघर्ाशीलतेला िाकारणारा. 

अर्जाण र्जीवाांवर कोसळलेल्या क्रौयाातल्या नपुांसकतेला बधक्कारणारा.  

‘’रिति िोते मी  

युगानुयुगे रितेि आि.े  

का रितेय मी अशी?  

मला नािी वाटत रिल्यानांतरिी मोकळां .  

अॅररस्टॉटल म्िणाला तसां  

नािी िोत माझां कॅथार्धसस  

आणखी दकती िघायच्या शोकाांबतका ?’’( ‘’लव्ि इन द टाईम 

ऑफ खरैलाांर्जी’’ या कबवतेतून ) 

अन्याय, अत्यािार, िलात्कार . . मानववांशाच्या 

इबतिासातली काळोखी यातनाघरां. र्जगण्यालाि  ग्रासणारे असे ि ेअनुभव 
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आले की िाकी सगळां फोल वाटणां अगदी स्वाभाबवक. ि ेसवा पिसाद आांग्ल 

कबवतेत याि काळात कसे उमटत िोते यािा िा मागोवा. . .  

 

कृष्णवणीय कवबयत्री. वांशभेद वणाभेदाच्या खाईतून उमटललेा 

प्रबतभाप्रकाश. या लेखाच्या मयाादते न मावेल अशा अनुभवाांिां सांबित, एक 

वेगळां ‘कृष्ण’ मिाकाव्य. गुलामबगरी, छळ, दाररद्र्य, त्याति िालललेा लढा 

, तुच्छता. अगदी आर्जपयंत र्जाणवणाऱ्या द्वरे्ाच्या छाया, स्त्रीमनाला 

अबधकि काळोख्या मार्जघरात बिणून टाकणाऱ्या. Annie Ruth याांच्या 

Ghetto woman या कबवतेतल्या या कािी ओळी.  

 

‘’Your family is ghetto people.  

You know how I can tell 

Your grandma was a drunkard 

and your cousins live in cells.  

 

You'll turn out to be just like 'em 

Ain't no sense of foolin' yourself 

for you're bound to be ghetto people 

for you there's nothing else. ’’ 
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ई साबित्य प्रबतष्ठान 

Maya Angelou या पुबलत्झर प्राइझ बवरे्जत्या कवबयत्रीने !” 

I know why the caged bird sings”  या कबवतेत लपर्जऱ्यातल्या 

पक्ष्याच्या मधुर गाण्यािां केललेां ि ेबवश्लेर्ण जयाांनी गुलामबगरीच्या श्रुांखला 

वागवल्या त्याांनाि कळेल .  

‘’But a caged bird stands on the grave of dreams 

his shadow shouts on a nightmare scream 

his wings are clipped and his feet are tied 

so he opens his throat to sing’’ 

काळोखाच्या काळ्या अबग्नपरीिेत िी कवबयत्री तावून 

सुलाखून बनघाली आि,े वेदनेच्या सौंदयाप्रसाधनाने तेर्जाळली आि.े ती आि े

‘Phenomenal woman ‘.  

 

‘’Men themselves have wondered 

What they see in me.  

They try so much 

But they can't touch 

My inner mystery.  

When I try to show them 
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They say they still can't see. ’’ 

 

दिशतवाद्याांनी ११ सप्टेंिर २००१ रोर्जी न्यूयॉका मध्ये रु्जळे 

मनोरे उद्धध्वस्त करून मिासत्ता अमेररकेच्या आबण र्जगाच्या इबतिासात 

क्रौयाािां एक नवां पवा सुरू केलां. कोणत्यािी िणी कोसळणारा आकाांत, 

कोणत्यािी बिदकत्सेपबलकििा आतांक. नोिेल प्राइझ बवरे्जत्या पोबलश 

कवबयत्री  Wisawa Szymborska तशा वयाने गेल्या बपढीतल्या, पण 

२०१२ मध्य े त्याांिा मृत्यू िोईपयंत समकालीन वास्तवावर त्याांच्या 

उपरोधािी धार कबवतेतून िालत िोती. दसुरां मिायुद्ध पाबिलेल्या, 

कम्युबनस्ट बविाराांकि े प्रथम आकृष्ट िोऊन नांतर दरुावलले्या या 

कवबयत्रीच्या  "Photograph from September 11”  या कबवतेत 

अगदी सांयत शब्दात गोठलेला तो िण आि.े या घटनास्थळीच्या एका 

फोटोत र्जळत्या टॉवरमधून प्राणभयाने उड्या मारणारे अनेक ददुवैी र्जीव 

आिते. थोड्याि वेळात आपला रक्तरांबर्जत बछन्नबवबच्छन्न अांबतम िण ते 

गाठतील. दिे-भानापबलकििे ि े भयाकाश . या िणी अधाांतर आि.े ि े

अधाांतरि आता अबस्तत्वािी बनबश्चती आि.े या फोटोवरि बलबिलले्या या 

कबवतेत कोणतांिी भाष्य नािी, आवेश नािी. स्वीकार आि,े कािीिी 

बवपरीत कधीिी घिू शकतां यािी भयाविता अधोरेबखत करणारा 

‘’They jumped from the burning floors— 

one, two, a few more,  

higher, lower.  

The photograph halted them in life,  

and now keeps them  

above the earth toward the earth. ’’  



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’Girl at Sewing Machine’’ –अवघ्या बवशीतल्या, एकाग्र 

एकतानतेने बशवणकाम करणाऱ्या एका मलुीवरिी मेरी लीिर - ८०च्या 

दशकात बलहू लागललेी समकालीन अमेररकन कवबयत्री-प्राध्याबपका- 

याांिी िी कबवता आपल्या मढेकराांच्या ‘नव्या मनूतील बगरीधर पुतळा’’ या 

कबवतेिी आठवण करून दणेारी. कामात मग्न श्रमर्जीवीिां शब्दबित्र ( िी 

कबवता एिविा िॉपर याांच्या एका बित्रावरून प्रेररत असल्याने खरोखरि 

रांगाांनी ओथांिली आि.े .  

It must be warm in the room, walls the color of 

over-steeped tea,  

the sun high,  

coating the yellow brick exterior of the apartment building,  

angling in on 

the girl, stripped down to camisole and petticoat, sewing.  

She's a busty girl,  

soft, no doubt perspiring, slippery under her breasts, 

moisture 

trapped on the back. . .  

इतर बस्त्रयाांिां सौंदया उठावदार करण्यात वाकिदार असलले्या 

या मुलीिां यौवन बशलाई मशीनवर सतत वाकून, िैठां  काम करून िेढि 

अनाकर्ाक झालां आि े यातला बवपयाास कबवतेत अलगद उलगित र्जातो. 

अगदी साधीशी शोकाांबतका, रोर्जच्या गरीिशा र्जगण्यातली, म्िणून 

उपेबिली गेललेी. .  
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अशीि वणानात्मक कबवता, पण अनेकविनी. गरीि शेतकरी 

कष्टकरी स्त्रीिां खितर र्जगणां कबवतेच्या घरात आणणाऱ्या कवबयत्री 

कल्पना दधुाळ सांत र्जनािाई ते िबिणािाई िौधरी याांिा वारसा आर्जच्या 

मराठी कबवतेत बर्जतार्जागता ठेवत आिते. . त्याांच्या ’’िाया’’ कबवतेतून - 

‘’रानातील िारीकसारीक बिवााई 

तोिून, खुिून, उपटून, िाांधून िार्जारात नेतात िाया 

नफ्यातोटाच्या व्यविारात 

वाटां घालून, तरारू्ज घेऊन कष्ट तोलतात िाया. ’’               

मध्यमवगीय, िुबद्धर्जीवी  स्त्रीच्या वेदना आबण भावना 

त्यामानाने सौम्यरांगाच्या वाटतात. म्िणून त्याांिां कबवतापण दफकट िोत 

नािी. प्रा. रार्जस कल्याणकर याांच्या शीर्ाक नसलले्या कबवताांमधल्या या 

कािी मुक्तच्छन्द ओळी -  

‘’बतच्या िोक्यावरिे केस अध ेउर्जळ झालले े– |अध्याा 

सरलेल्या आयुष्यातली अधीमुधी सुखां भोगताना. |िालता िालता बतने 

िणभर बवकलतेने मस्तक पाठीशी ढाळल े|तर आकाशात िांद्र अधावट 

िघळलेल्या गोळीसारखा . . ’’  

शिरी अथाार्जान करणाऱ्या स्त्रीच्या बनत्यपररियािा िा 

अधुरेपणा, थकवा. त्याति अिानक नर्जरेच्या किेत येणारा िांद्रिी मग 

अधावटि सुखानुभूती दतेो. िांद्रािी उपमा कबवतेत वापरून बशळी झाली 

असेल, पण इथे िांद्रालाि उपमा, तीिी अधावट िघळलले्या गोळीिी ! 

’पाठीशी मस्तक ढाळण’े िी शब्दातून सर्जीव िोणारी गे्रसफुल अशी एक 

दिेिोली.  

आबण अवेळी वाटलले्या आकर्ाणािािी सांयत आबवष्कार.  
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‘’ररकाम्या घरातून मारावी शेवटिी व्याकूळ फेरी 

तशी एकवार पाहून घेतली िोती माझ्या आतली सुनी वसाित.  

सगळी बखिक्यादारां घट्ट लावली िोती 

र्जिर दरोिा पिून गेल्यानांतर सुिलले्या शिाणपणासारखी.  

आता बनघणार- 

एवयांात तू आलास.  

र्जातार्जाता अशी कुठली बिळां िुर्जवायिी राहून गेली िोती. . ’’ 

तर स्त्रीिा दिे, मन, वास्तव, बतला बनसगााने ददलेली 

मातृत्वािी र्जिािदारी आबण अनुर्ांगाने बतच्यावर  िोणारा सामाबर्जक 

अन्याय . बप्रयकर, नवरा, कुटुांि, मुलां . र्जातींिी उतरांि. काय यात राहून, 

इतके साहून यापबलकि ेकवबयत्री र्जाऊ शकत नािी ? बतिा स्थायीभाव 

शोकात्म र्जीवनात आनांद राांधण ेआबण र्जीवनािी सूक्ष्म अथावत्ता शोधण ेिा 

असू शकत नािी? तीि तर ि ेसाध्य करू शकते ! अरुणा ढेरे याांच्या 

कबवतेत अभावातिी सुखाने रािाण्यािी स्त्रीिी बिवट र्जीवनेच्छा उतटून 

येत रािाते . . ‘’ ‘िायो , आता’ या कबवतेतल्या कािी ओळी - 

 ‘’अबस्थपांर्जर झाललेी त,ू  

उिललां , तेव्िा तुझां मरण वेिायला आलेल्या  

ढीगभर मुांग्या अांथरुणावर  

रिलीस ना गागलीस  

र्जणू साऱ्या इच्छा पुऱ्या झाल्यासारखी  

बनवाांत िाललीस सरणावर. ’’ 
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‘’िाभळीला फुल े आली, घाई करा िाई, अपरूप वेळ अशी 

पुन्िापुन्िा नािी !’’ -स्त्रीच्या या उत्सवबप्रयतेला  काय म्िणाव े!अरुणा ढरेे 

याांच्या समृद्ध शब्दकळेत परांपरा मािरेाला येते. सनातन स्त्रीत्व अनेकानेक  

रूपां धारण करून नटतां – कधी राधा, कधी रुबक्मणी, कधी र्जनािाई.  

आबण त्यानांतर सुनांदा भोसेकर याांिी अनलांकृत वतृ्तीिी, 

बन:सांग स्त्रीत्वािे वेगळे सांदभा धारण केलेली िी प्रगल्भ नागर कबवता. .  

‘’बिरायू िोवोत ि ेभेदाभेद बन सांघर्ा. |सरकू दते शतकामागून 

शतके. . |आपल्या मनात असतो तोि खरा आकड्याांिा अथा. |काळर्जी करू 

नकोस |मी मुळीि अपील करत नािी |तुझ्या िातातून िात |सोिवून 

घेण्यासाठी. ’’  

वास्तवािी भार्ा िोलतािोलता सतत अबतवास्तवाच्या, 

स्वप्न-भ्रमाांच्या प्रबतमाबवश्वात बशरत रािणां िा सुनांदा याांच्या कबवतेिा 

स्थायीभाव आि.े व्यविारबवश्वात राहून त्या गूढाथांच्या गाभ्यार्जवळ पोिू 

इबच्छतात . अवाािीन शैलीत शाांतरसािा आबवष्कार करणाऱ्या या कािी 

ओळी - 

‘’इतक्यानेि काय झाले ?|कासाराच्या दकुानामागे |ताटकळून 

ताटकळून र्जमवलेल्या  

सवा रांगीत कािा|परकराच्या घोळात पसरून |पुयांात 

साांिलले्या अतोनात अिांकारी आकाशाच्या | 

ममास्थानािा शोध घेत िसल.े . |अस ेसवा झाल.े | तरीिी, 

|समोरच्या भन्नाट रिदारीच्या रस्त्यावर| माझ्या मनातले कौलारू घर 

|कृष्णकमळीच्या वलेींसि | वारांवार शाांत बित्ताने उभ ेरािते. |’’  
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( दोन्िी अवतरण े‘’अनोळखी प्रदशेात’’ या सांग्रिातली . )  

अशाांती िीसदु्धा कलाकाराला कलाबनर्धमतीला प्रेररत करणारी 

एक सत्ता, मग ती ऐबिक पातळीवर त्याला उद्धध्वस्त का करत असेना. 

एका अथााने त्याला मकु्त करणारी, शाांत करणारी िी अशाांतीिी अबभव्यक्ती  

मेघना पेठे याांच्या कबवतेतली.  

''त्या बनवााबसत बिबतर्जावर बनऑन रांगाांिे प्रेमभांग |धूसर िोत 

असलले.े |आबण केव्िाि बनघालेल्या र्जिार्जाांिे रठपके. | मध्ये, |केवढा तरी 

करिा काळा कािािोिा टाकल्यासारखा समुद्र |अिेतन शाांत शवासारखा. |तू 

शोकिदकत, आत्ममग्नशी दकनार् यावर. ’’ 

एखाद्या शोकात्म ग्रीक कोरससारखा, नाट्यपूणा 

स्वगतासारखा िलेकावणारा मेघनािा मुक्तच्नन्द .  

''समुद्राने वेढलेल्या एका कोरीव बशसवी कातळावर  

साध्या पापणीने समुद्र खळेवीत मी ताठ उभी असने.  

एक प्रमत्त स्त्री : बर्जिा बनरांकुश पदर पबश्चम वार् यावर 

झुळझुळत आि े

आबण आपल्या प्रत्येक गात्रावर मात्र बर्जने अांकुश टेकला आि े 

र्जी र्जाणते मीलनाांिी मयााददत सुखां  

आबण बवरिाांिी अमयााद िास्यास्पदता !’’ 

दबैिक आकर्ाण आबण लैंबगकता. ि े आपल्या साांस्कृबतक 

पररप्रेक्ष्यात कवबयत्रीला व्यक्त िोण्यासाठी मोठांि  आव्िान. . त्यामुळेि 

‘बशबल्पत कबवता ‘असा कबवतेिा एक वेगळाि दशृ्य स्वरूपातील फॉमा 
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असलले्या ‘Heart beat’- र्जपान बस्थत इांबग्लश कवबयत्री –बित्रकार 

लेइला फॉरटीएर  याांनी बलबिलले्या/बितारलेल्या या कबवतेतील 

घरटकायांत्राच्या आकारात एक उत्कट दबैिक अनुभव व्यक्त करणाऱ्या या 

कािी ओळी वािताना आठवण येते आि े ती लवदा करांदीकराांच्या 

रिनाांमधल्या वादळवेळाांिी. . या घरटकायांत्रािा एक भाग उद्धधृत इथ े

उद्धधृत करत-े 

You are the pause settling into the marrow 

Of my heart’s beat~ The fabric of a universe upon the 

Whisper of my own breath~ There is no distance between us 

In the lapse of time and space~ We are consumed one within the 

Other into layered realms of being~ The rippled effect of each echo 

& trace~ Where fingers have wandered into places I knew not could 

Be touched~ Massaged into a tender breaking of waking~ I close my 

Venetian eyes~ Holding in the sacred with my unseen understanding 

. . 

एमी ककग याांिी The moon in your breath िी अशीि 

एक अनावर आरपार दिेस्वी कबवता.  

‘’We demons are in love and afoot.  

As in the primordial diary, time will come  

to take the hem in, tether the ether  

that dreams become from, and examine  

our ankles as the sugar washes over,  

disappearing. As with everything,  
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that's the body he works on. She also 

knows honey lasts best in the future. ’’ 

  दबैिक आकर्ाणाच्या सांदभाात पाश्चात्य सांस्कृतीने अबर्जिाति 

न टाळललेा बवर्य – समललगी आकर्ाणािा आि.े . . बतथेिी खूप सांघर्ा , 

घृणा याच्याशी झगिून िी अबभव्यक्ती मकु्त झाली आि.े . आदिकन 

अमेररकन कवबयत्री Nikkey Finny याांच्या ‘’The Aureole’’ या 

कबवतेत ककवा Carol Ann Duffy याांच्या ‘’ Warming her pearls’’ 

सारख्या एक कलाबवष्कार म्िणून सांयत-सुांदर असलेल्या कबवताांमध्ये 

बनबर्द्ध मानल्या गेलले्या याि आसक्तीिी धग उतरली आि-े ’’ Next to 

my own skin, her pearls. My mistress |bids me wear them, 

warm them, until evening |when I'll brush her hair. At six, I 

place them |round her cool, white throat. All day I think of 

her. . ’’ 

  

इांबग्लश कबवतेच्या मिाप्रवाि आर्ज मकु्तच्छन्द आबण 

गद्यकाव्याच्या वळणावरून र्जात आि.े बवबवध मीटसािी िाताळणी 

कालिाह्य मानली र्जात आि.े मराठीतिी वृत्ताांच्या िाताळणीला नाक 

मुरिणारे अनेक आिते. . शेवटी िाांगली कबवता िी फक्त िाांगली कबवता 

असते असां र्जरी असलां तरी वतृ्ताांशी, लयीशी खेळत असतानािी सिर्जता न 

गमावणारी कबवता सर्जानशील स्त्रीतत्त्वाने पूवाापार र्जन्माला घातली आिे.  

कवबयत्री क्राांती सािकेर याांच्या कबवतेत िी सर्जानशीलता सतत अनुभवास 

येते. कािी ओळी - 
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‘’बतिा लपि नािी दिुीिा तरीिी दरुावे सदािे बतच्या 

भोवती   

ददशा तीि मुक्कामिी तोि आि े, तरी ना कुणी सांगती सोिती  

 

बतने केशरािे सि ेलशपिावे, बतच्या प्राक्तनी कोरिी अांगणे  

तळािा नसे ठाव त्या िाविीच्या रिाटापरी रोर्ज भोवांिणे. . ’’   

आबण ऐन मुांिईत काळाच्या पलैतीरावरिां शब्दबशल्प 

घिवणाऱ्या र्जयश्री र्जोशी आवेगाांिी नवी आख्याने घिवत आिते. . 

स्त्रीतत्त्वाने ओतप्रोत मोिरलले्या अशा त्याांच्या कबवता आिते.  

‘’तुझे बिमानी पाखरू त्यािे केवड्यािे पांख आता बमटून घेईल 

मग दरूच्या वा-यािा एक सुगांधी बनरोप तुला शोधत येईल 

कुठे शिाण्या गावाला शभु्र िाांदण्यािी नदी िाांध सोिून 

वािील 

तेव्िा िाफा शिारेल, एक काांिनी शपथ तुला घालून र्जाईल. . ’’ 

अनेक मराठी आबण इांबग्लश कवबयत्रींच्या कबवताांिा, 

त्यामागील प्रेरणाांिा माझ्या मयाादते घेतललेा िा धावता धाांिोळा. 

बवर्यािी व्याप्ती खूप मोठी, अनुर्ांगाने रे्ज खरोखर मित्वािां वाटलां तेसुद्धा 

कािी अांशीि लखेात आणू शकले. . एका सुांदर मांतरलले्या तळ्यार्जवळ 

वाट िुकलेल्या त्या अनेकपैपैकी मीिी एक, मग समारोप माझ्याि 

‘रानसावली’‘ या कबवतेतल्या शब्दाांनी . .  

‘’काठावरती लोककथाांिी वनतांद्रा घुमते | मातीस मेंदीिा 

वास ददशाांतून उन्मादी गीते || 
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िोिात र्जाांभळे तरांग रेखनू र्जलाप्सरा थकल्या |पाण्यावर 

सोिून घागरी कोण वाट िुकल्या||  

मी धुळीत पाऊलखुणा शोधता भरला मांत्रिळ |कापले ओठ 

तापले श्वास गात्राांिी िोरपळ||  

िा श्यामसमय की शाांत बनळ्यावर भिका जवालाांिा |िी दषृ्ट 

लागली की करुणामय कृपािेप त्यािा. . ||’’ 
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तीन सांतकवबयत्री   

 

 

नामयािी र्जनी ज्ञाबनयािी मुक्ता |अभावाांच्या अांगणात 

उभारली सत्ता  

तुकयािी िबिणा आबणकिी दकती | धरतीिी धूळ 

आभाळाच्या माथी  

घट्ट खोिलेल्या पदराांना ठावे | वादळाांिी वणव्याांिी 

ओलाांिली गाव.े .  

स्त्रीर्जन्म. कधी कसा त्यािा कोंिवािा झाला , इबतिासाच्या 

कोणकोणत्या वळणावर स्त्रीशक्ती बनरबनराळ्या सांस्कृतींच्या मार्जघरात 

कोंिली गेली, ितप्रभ िोत िुलीतल्या लाकिासारखी धुमसत काळवांित 

राबिली िा बवर्य मानववांश आबण इबतिासाच्या अभ्यासकाांिा.  

िारीकिून करकिून िाांधलेल्या शृांखला उधळून िी शक्ती 

आकाशगाबमनी कशी िोते ि े सत्य मात्र मिाराष्ट्रातल्या सामान्यातल्या 

सामान्याने अनुभवलां. पाबश्चमात्य नवबविाराांिा प्रभाव, समार्जसधुारकाांिे 

समार्जप्रिोधनािे प्रयत्न, स्त्रीबशिण, स्त्री-पुरुर् समानता लढा, स्त्री-मुक्ती ि े

सवा बिबतर्जावर दरूदरूपयंत कुठेि ददसत नसताना मिाराष्ट्राच्या 
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मध्ययुगीन आकाशात अनेक तारका लखाखल्या . सांतत्व आबण कबवत्व या 

र्जर दोन र्जोखीमा असतील तर बतसरी त्याहून र्जिर्जोखीम आि ेस्त्रीत्वािी. 

या बतन्िी र्जोखीमा पलेल्या त्याांनी. आपापल्या अवकाशात, व्यबक्तमत्वात 

राहून त्या सवाव्यापी झाल्या.  

त्या सवािर्जणींपैकी मिाराष्ट्राच्या तीन मिान सांत कवबयत्री 

या लेखािा बवर्य आिते. समार्जाच्या, व्यबक्तगत तपबशलाांच्या वेगवेगळ्या 

नेपथ्यातून आलेल्या या बस्त्रया. मिाराष्ट्राच्या सांताांच्या माांददयाळीत कवी 

म्िणून, सांत आबण माणूस म्िणून सवा सत्व-परीिाांना खऱ्या उतरलले्या.  

सांत मकु्तािाई . सांत र्जनािाई . सांत िबिणािाई.  

सांघर्ामय अबस्तत्वािा एक भरमसाठ वेलबवस्तार असतो. 

खूपसा बनरथाकतेिा पालापािोळािी. तो िलक्या िाताने दरू करायिा. 

आयुष्याच्या प्रयोर्जनािा पव कां द िािरे काढायिा. त्याच्यािी बनिर टणक 

सालीतून नकोशा ओंगळवाण्या तपशीलाांिे कुरूप तांतू िोकावत असतात. ते 

सगळां िलक्या िाताने सोलायिां. मग उरतो तो शुद्ध गर. शदु्ध मधुर सत्व . 

ते शतकानुशतकां  रटकून रािातां, पुढच्या बपयांाांिां पोर्ण करतां. असा 

राांधायिा परमानांद.  

सांत मकु्तािाई.  

लखलखीत मध्यान्ि, त्याति आसमांत झोिून काढणारां धुळीिां 

बववता . रखरखाट. गावबशवारािािरेच्या तापलेल्या मलूल रानातून आपण 

बनघालोय लिानशा पाऊलखुणा शोधत , तेव्िा ददसतां ते िबिष्कृत बवपन्न 

खोपटां. आतून मनस्वी िसण्यािोलण्यािे िाल-दकशोर पण वु्यत्पन्न स्वर 

येतािते. . िी सवाात लिान गोबर्जरवाणी मलुगी मोठ्या भावाला साांगते 

आि े-‘टादकल्या उपाधी तेथे कैं िी ि ेसमाधी | गुह्य म्िणता वेदी मौन्य केल े
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|फुटली िुदिुद ेनाशािी बवलास े| त्यात िह्म कैस ेमावळल े|म्िणे मुक्तािाई 

पािाण्याच्या िातोट्या | प्रेमे दादा काट्या कवटाळील्या ||‘’ !! 

शके ११९९  मध्य े र्जन्मललेी मकु्ताई माताबपत्याांना दिेाांत 

प्रायबश्चत्त घ्यावे लागल े तेव्िा अवघ्या िार वर्ांिी िोती. अघरटतािी 

वीर्ज बतच्या आयुष्यावर , बतच्या र्जगावेगळ्या घरकुलावर बतच्या 

नेणतेपणीि कोसळली तेव्िा सवाात लिान आबण एकुलती एक ििीण असां 

बतिां त्या िार अलौदकक भावांिाांमधलां अनन्य स्थान िोतां. . या दिुरेी 

ताणातून मुक्ताई आपल्या भावाांना तोिीस तोि अशी िह्मज्ञानी आबण 

त्यािवेळी  अवखळ स्पष्टवक्ती अशी घित गेली . जया र्जगाने बतच्याकिे 

पाठ दफरवली त्या र्जगाच्या श्रेयस सांकल्पनाांनाि तुच्छ् करून िी 

बसद्धयोबगनी स्वत:मध्यिे पररपूणा झाली.  

इतक्या साबत्वक आईवबिलाांना गुन्िगेारासारखां दिेाांतशासन 

फमाावल्यावरिी त्या अनाथ लेकराांना सामावून न घेणारा, िारीिारू्जांनी 

वेढणारा सनातनी बनदाय समार्ज. या पाश्वाभमूीवर बनरबतशय आबण 

बनरथाक अन्याय अपमान सोसत (त्यातिी स्त्री म्िणून बतच्या वाट्याला 

वेगळे दांश आल े असणारि) मानी मुक्ता कशी घिली असेल ते बतच्याि 

शब्दाांच्या गूढगभाात शोधत र्जावे लागेल. ज्ञानेश्वराांनी सवाि व्यबक्तगत 

उल्लखे अगदी काळर्जाच्या कुपीत साांभाळले. मकेु्तच्या शब्दात वबित पण 

प्रभावीपणे ते द:ुख व्यक्त झाले आि.े  

’’तात आबण माता गेलीसे यथेून| तेव्िा आम्िी लिान पाांिुरांगा 

| बनवृत्ती ज्ञानेश्वर कोरान्नािे अन्न | साांभाळी सोपान मर्जलागी . . ’’ पण 

द:ुखपूर्जनाला तसा अांत नािी. एकदा त्याति गुांतले की परमसखुप्राप्तीला 

मग अवसर उरायिा नािी ! ‘’िाप भाग्यािा योगींद्र | नभ गोसावी स्वये 

सार | सुनीळ गुह्यािे बववर उघबिल ेअसे |. . तेथे अनांत बवद्युल्लता नयनी | 

शुद्धत्व रूपे गोसाबवणी | िह्माांि भवानी दखेणी प्रकटली . . ’’ ते आईविील 
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र्जणू आता बशव-भवानी स्वरूपात पुन: प्राप्त झाले. िा मकु्ताईिा अनुभव 

सोप्या वाटेने िालणाऱ्याला यायिा नािी.  

या बनत्याच्या अबग्नपरीिेत ऐबिकाला मुक्ता कधीि ओलाांिून 

गेली. ’’मन मारून उन्मन करा | ताटी उघिा ज्ञानेश्वरा ||-‘’ अशा सतू्रमय 

शब्दात अपमानाांनी दखुावलले्या ज्ञानेश्वराांनािी उपदशे ती करू शकली 

कारण ते शब्द ती प्रत्यि र्जगली िोती. कठोर दनैांददनाच्या मुशीत अशी 

घित गेली िी िह्मवाददनी. विील भावाांना दादा दादा म्िणत अभांगातून 

बवश्वस्वरूपािी आबण आत्मस्वरूपािी ििाा करणारी. नाथपांथीय 

साधनेिी, योबगक दक्रयाांिी दिुोध गूढ बववरण ेसाांगणारी, मागणारी.  

’’आकाशी अवकाश नवते ि ेर्जाण | तेव्िा िा भगवान पाणी 

िोता | आांधारीिी नाांदणूक कोण्िी वोळखीना | तेव्िा ताराांगणा ठाव 

नव्िता ||’’ – थेट नासदीयसूक्तातील सांकल्पना . स्वत:च्याि आरशात 

स्वत:ला पारखून पािाणारे शब्द . ‘’नव्ि ेिा शब्द नव्ि ेि ेवाणी | र्जाणा 

सकळ धणी कल्पतरूिी | नव्ि ेिा िोल िोलािा व्यापार | िोले सवशे्वर 

बवस्ताररला | रे्जव्िा शब्द िोते काय करावे कोण्िी | वासना जयािी त्याांनी 

उठवीली . . ’’  बतिे या स्वरूपािे अनेक अभांग आिते , रे्ज 

सवासामान्याांच्या इयत्तेपलीकिील आिते. मुक्तािाईिी प्रबतभा या ताबत्त्वक 

-पारमार्धथक पटलाला छेदता न आल्याने दरूस्थ वाटते.  

तरीिी बतच्यािद्दल अपार आदर असलेल्या सवासामान्याांनी 

बतच्या अनेक गूढ रिनाांपैकी कािी उराशी कवटाळल्या  आिते – नकळता 

त्याांनािी कािीतरी र्जाणवते आि.े र्जशी -‘’मुांगी उिाली आकाशी बतणे 

बगबळले सूयाासी ‘’ ! िी छोटीशी मुांगी आकाशव्यापी झाली, बिने तर सूयाि 

बगळला . र्जण ू स्वत:िद्दलि िोलतेय मकु्ता या र्जीवात्मा -परमात्म्याच्या 

रूपकातून. अनाकलनीय रूपकाांिी लगोरी रिून खेळणारी एक असामान्य 
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मुलगी ददसते आि े या शब्दाांतून –‘माशी व्याली घार झाली – दखेोन 

मुक्ताई िासली ! ‘’ प्रपांिाच्या दलदलीवर घोटाळणारी माशी असे म्िटल े

आि ेयथेे िदु्धीला , पण त्याि िुद्धीच्या पोटी आकाशािा ठाव घेत र्जाणारी 

घार – परमाथासाधना – र्जन्माला येऊ शकते ि े पाबिलां आि े मुके्तने , 

यातला बवरोधाभास पाहून ती खुदकन िसते आि.े . एक असां बनरागस िस ू

फुटतां आि ेया शब्दाांच्या आतून की िोळेिी सोितीने भरून येतात . .  

मुक्त या शब्दािी र्जण ूमूळ व्याख्याि अशा या कािी अभांग-

ओळींमधून ती आपल्या गूढ मानबसकतेिे दार दकलदकल ेकरत.े  

मुक्तामुक्त दोन्िी नाईकतो कणी | िररनामपवाणी सदा काळ | 

मुक्तपण ेमुक्त मकु्ताई पैं रत | िररनाम स्मरत सवाकाळ | 

मुक्ताईिे बित्त बनरांतर मकु्त | िरर िेंबि सांबित आम्िा घरी | 

मुक्त आबण अमकु्त यािी आम्िी ििााि करत नािी ! आम्िी 

मुक्तपण े मकु्त आिोत असां म्िणणारी मकु्ता.  मकु्ती आबण िांधन यावर 

अबधक कािी िोलायिी सोयि ठेवली नािी बतने !  

एकाांत ि े मुक्तािाईिे िलस्थान आि.े एक र्जगावेगळी स्त्री 

म्िणून बतच्या वाट्याला र्जो िबिष्कृत अवकाश आला तो उलट मोठ्या 

अबभमानाने आनांदाने स्वीकारून त्या एकाांतात बतने अमयााद लितन, 

साधना केली आि.े ‘’प्रारब्ध सांबित आिरण गोमटे | बनवृत्ती तटाकें  

बनघालो आम्िी | मुळींिा पदाथा मुळींि पैं गेला | परतोनी अिोला 

सांसारासी ||” रे्जथून तुम्िी आम्िाला उठवले त्या तुमच्या प्रपांिातून आम्िी 

बनघालोि ! र्जगाशी अिोला. मौनािी मठी . येथेि राहून परमपद प्राप्त 

केले आि ेबतने आत्मरतीतून.  
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िाकीच्या समुार भावना आबण अपार वेदनािी बतने बतच्या 

मनातून कायमच्या  िद्दपार केल्या आिते. कसां र्जमलां बतला ? तर ‘’मने 

मन िोरी मनोमन धरी | कुां िली आधारी सिस्त्रदळी ‘’ मनानेि मनाला 

िोरायिां , मनाच्या मठुीत मनोमन धरून ठेवायिां . मलूाधारापासनू 

सिस्त्रारापयंत खेळवायिां . िी एकाांत-धारणा.  

ददवस येतात आबण रात्री र्जातात. आयुष्य सरकत रािातां. 

िारी ददशा शून्य आिते. बनरखत राबिलां तर िौफेर  अभाव- अन्यायािा 

धुरळा . पण मुक्ताई बतथे रेंगाळत नािी. बतच्या दषृ्टी/श्रुती एकाि वेळी 

सूक्ष्म आबण बवशाल िोत िालल्या आिते लितनातून , बनददध्यासातून. 

ध्यानातून. ’’ददवसा शीतळ बनबशयेसी  िरळ | अधऊध्वा केवळ बनर्जिीर्ज | 

या आदद नािी अनाददिी नािी |कैिा मोिप्रवािी ददसेबिना||’’ ददवसाच्या 

लािीत शीतलता दतेां आबण रात्री बनरे्जतिी पुसट र्जाणवत रिातां असां आि े

ते बनर्जिीर्ज . ते खालीवर भरून रािातां . आदद अनादद या शब्दात मावत 

नािी . ि े बनर्जिीर्ज म्िणरे्ज काय ? तर साधां ‘’केशव-िरी‘’ ! श्रीकृष्णािां 

नाम, बनत्य अनुसांधान. पण ि ेरिस्य मोिप्रवािात सापिलले्याांना कधीि 

गवसत नािी. ’’ मुक्तपण ेिीद िाांधोबनया बद्वर्ज |नेणती ते िीर्ज केशव िरी 

||’’ ि ेिाह्मण्यािां िीद बमरवणारे बद्वर्ज मोिप्रवािात सापिल ेआिते.  

तर िा एकाांत. मकु्तािाईला वेढणारा . तशी तर ती घराति 

आि.े पण दकती फसवां आि ेबतिां ि ेघरात अन त्यातूनिी मार्जघरात असणां 

! िह्माांि व्यापणारां परतत्व िक्क बतच्यािरोिर सदवै आि े . मग कुठे 

र्जायिी धावाधाव कशासाठी ? ‘’बित्तासी व्यापक व्यापुबनया दरुी | तेंबि 

माबर्जघरी नाांद े सदा | ददसे मध्य सखु मुक्तलग िरी | शाांती वसे घरी 

सदोददत ||’’ त्या बतच्या अांत:परुाति बर्जवलग िरी आि े, तो अज्ञान िरण 

करतो मग मागे उरतां सखु , अखांि शाांती.  
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मग या एकाांतात या बनवळलेल्या अांतदृाष्टीला आपसूक बवराट 

दशान िोतां सत्यािां. ’’बनगुाणािी सेर्ज सगुणािी िार्ज | तेथे केशीरार्ज पहुिल े

. . ’’ सगुणाच्या इांदद्रयगोिर बवश्व-खाटल्यावर बनगुाणािी शेर्ज पसरून 

बवसावला आि े अनाददअनांत परमपुरुर् ! असां भव्य दशान मकु्तािाईमुळे 

बनदान शब्दाच्या स्तरावर आपण अनुभव ूशकतो.  

स्त्रीसलुभ र्जाबणवाांिां एक िार्जारपेठीय बमथ्यक आि.े 

मुक्ताईच्या शैलीत तसलां प्रकट आबण प्रिबलत स्त्रीत्व सापित नािी, पण ते 

सूक्ष्मपण ेबवद्यमान आि.े ती बतच्या मोठ्या भावाांिी छोटी आई तर आििे, 

पण बर्जवाभावािी, तोलामोलािी एकमेव सखीिी आि.े ’’ऐकावा िा अथा 

मुक्ताईच्या मखुी | आता ऐसी सखी नािी कोणी ‘’-बनवृत्तीनाथाांनी िी 

भावना बतच्या इिलोक सोिून र्जाण्यानांतरच्या  आकाांतातून व्यक्त केली . 

अशी मतै्रीण बमळणार नव्ितीि कुठे िािरे शोधून त्या भावाांना. पण या 

छोट्या आईिा अत्यांत लािका पुत्र फक्त िौदाशे वर्ांिा वृद्ध आि े! वटेश्वर 

िाांगा बतिा बशष्य. त्याच्यासाठी ती अांगाई गाते - ‘’ बनर्जी नीर्ज िाळा न 

करी पै आळी | अनुिात टाळी वार्जबवते !’’ -बनर्जस्वरुपामध्ये बवलीन िो रे 

िाळा, ऐबिक बसद्धी-प्रबसद्धीिी गििि करू नकोस, अनािताने ताल 

धरलाय ना तुझ्यासाठी !   

मुक्ताईच्या शैलीवर ज्ञानदवेाांच्या शैलीिा सांस्कार आि े पण 

अनुकरण नािी. भावनाांिे कल्लोळ अभावाने म्िणून उत्कट र्जाणवणारे . 

मन तर मागेि मारून उन्मन झालले ेआि.े कबवत्वािािी िबिवार  नािी . 

अिीिशे –तीनशे अभांगात सामावललेी िी कबवता म्िणरे्ज आता केवळ 

मागीलाांच्या मागादशानासाठी ठेवलेला दस्तावेर्ज. जया अद्धभुत घटनाांिा 

बतच्या िररत्रात ठायीठायी बवलास आि े , त्याांिेिी आत्मिररत्रात्मक थेट 

अस े उल्लखे कमीि. घटनाांशी गुांफलले े व्यबक्तगत आबत्मक बवकासािे 
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आलेखिी आिूनि आललेे , शोधूनि कळणारे. र्जसे ‘िणे खावे लोखांिािे 

तेव्िा िह्मपदी नािे ‘’ ताटीच्या एकोणीस अभांगातील या सपाट 

सुभाबर्तवर्जा ओळीत कष्ट, वेदना, उपासमार, अनुभवास आलेल े क्रौया 

साराि दारूगोळा ठासून भरला आि े तोिी नामाबनराळ्या वृत्तीने. 

गूढगुांर्जन करणाऱ्या पुष्कळ रिना, पण त्यात अबधकतर प्रबतमा-रूपकाांच्या 

पातळीवरून योगदक्रयाांिी ििाा करणे   , त्यातून येणाऱ्या अनुभवािे 

सूिन करण,े यावरि काय तो सारा भर. एका नाथपांथीय मिायोबगनीच्या 

आध्याबत्मक र्जीवनािा आलेख. आबण मग वारकरी पांथाच्या पररवेर्ात 

भक्तीने ओथांिललेे तरीिी बवद्वत्ता लपवू न शकललेे असे नाममािात्म्य 

साांगणारे अभांग.  

मात्र व्यथेवर पोसली गेली आि े ती एक र्जगावेगळी 

बवनोदिुद्धी. साऱ्या पररबस्थतीवर मकु्तपण े िसण्यािीिी  लिमत आि े या 

मुलीिी.  

तापी नदीिे तीर. ऐन वैशाखातील तळपत्या माध्यान्िी 

अिानक सृष्टीच्या माांिवात पांितत्त्वाांिे ताांिव करणारा वादळी पाऊस. 

सगळी लिणे मकेु्तच्या अलौदकक आयुष्याशी ससुांगत. तो पराकोटीिा 

भवदाि आबण त्यावर अवतरललेी ईश्वरी कृपा. येथेि मकु्ता  बतच्या 

प्रकाश-मूलतत्त्वात –बवरे्जच्या  लखलखाटात सामावून गेली. बतिा र्जन्म, 

आयुष्य, साधना सगळीि तेर्जािी आरास िोती . प्रकाशमय अशा 

बिदाकाशात ती अांतधाान पावली. ‘’किािली वीर्ज बनरांर्जनी रे्जव्िा | 

मुक्तािाई तेव्िा गुप्त झाली ‘’ – या भावांिाांच्या र्जीवनािी व 

मिाबनवााणािी वणाने ग्रबथत करणाऱ्या सांत नामदवेाांिे ि े शब्द. सदिे 

समाधीिािी उपिार नािी .  
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’मुक्तािाई म्िणे यावे र्जावे कोठे | अवघे बनघोटे स्वरूप स्वामी 

| आमुच्या स्वस्थानी नािी पा अांधार |अवघे िरािर प्रकाशत्वे||‘ 

र्जीवनाच्या रांगमांिािा नाट्यपूणा बनरोप घेताघतेा ि े शब्दिी बतने खरे 

करून दाखवले.  

र्जणू एकामागून एक र्जगािा बनरोप घेण्यातून या भावांिाांनी 

बवबितकाया सांपले म्िणनू कथानक तर सांपवलिे , बशवाय अन्यायी र्जग-

र्जनरीतींिद्दल आपला एकमात्र बन:शब्द बनर्ेधिी त्या कृतीतून नोंदवला. 

या र्जगािे सन्मान स्वीकारून नाकारण्यािा सोिळा.  

मुक्तािाईिां उण्यापुऱ्या अठरा वर्ांिां अल्प िररत्र. बतच्या 

भावांिाांच्या िररत्रात बमसळून गेललेां. बनवृत्तीनाथ , सवाात विील िांधु 

आबण गुरु. त्याांनी तीनिी भावाांच्या वतीने िी प्रेमरसधारा अबधक बववरून 

दाखवली आि–े ‘’बत्रवेणीिा ओघ रै्जसा एकेठायी | तैसी मुक्तािाई 

आम्िामध्ये ||’’(मात्र येथे प्रयागच्या बत्रवेणीसांगमाति त्याांच्या आई 

वबिलाांनी दिेत्याग केला िोता त्यािा सुप्त सांदभा येतो असां मला वाटतां , 

त्या द;ुखािां सगळ्यात बनरागस रूप मुक्ता, बतच्याठायी आतून ती भावांि े

एकवटली आिते ि ेर्जाणवतां ) अशा लािक्या मुके्तने ज्ञानेश्वराांच्या पाठीत 

रसरसलले्या योगाबग्नवर राांधललेे माांि े , ि ेदशृ्य पाहून शरण येऊन त्याांिे 

उष्ट ेअन्न खाणाऱ्या बवसोिाला ‘’खेिर’’ ( उष्ट ेखाणारा पश ू ) िी उपाधी 

दणेे, िाांगदवेािे कोरे पत्र पाहून ‘’िौदाशे वरे् र्जगून िाांगोिा कोरा तो 

कोराि-‘’ अस े भाष्य करण,े नामदवेाांिां मिकां  कच्चांि आि े असां र्जािीर 

करून त्याला मनस्वी दखुावून मोकळां िोणां –बतिी िी प्रसांगपरत्वे 

साकारललेी रूपां काळर्जात साठवावीत अशीि आिते कारण आईच्या 

मायेमध्ये लिान िबिणीिा नैसर्धगक खोिकरपणा सामावून बतिां 

व्यबक्तमत्व बवशेर् मधरु झालां आि.े खरां तर या  फटकळपणामध्य ेया सवा 
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मिान सांताांिद्दलिे  बतच्या मनातल े ममत्वि लपल े आि े , त्याांना 

अिांकारािी िाधा िोऊ नये अशी बतिी इच्छा आि.े आपल्या परम-

प्रबतभावांत  भावाला द;ुखािी ताटी उघिून कोशातून िािरे यायला, स्वत: 

तरून बवश्व तारायला साांगणारी, एका परीने त्याला ज्ञानेश्वरीलखेनािी 

प्रेरणा दणेारी ‘लबिवाळ मकु्तािाई ‘  इतरिी सवा योगी-सांत मांिळींिा 

समावेश आपल्या बवस्ताररत कुटुांिात करत आि े . त्या सवांनीि 

बवकाराांच्या ताविीत न सापिता बवश्व तारावे िी बतिी कळकळ आि.े . 

म्िणून तर समकालीन सांत कवबयत्री र्जनािाई अत्यांत आदराने म्िणते, 

’’आददशक्ती मकु्तािाई | दासी र्जनी लागे पायी ||”’ 

या ओसाि ओसाि अवकाशात दकती बनराकारािी लेणी 

बवखुरली आिते ! आबण आता दासी र्जनी ! –मुके्तिी िबिष्कृतीतली 

एकाांतमठी सोिून थेट सांतश्रेष्ठ नामदवेाांच्या नाांदत्या आबण त्याांच्या अभांग 

गायनपूर्जनाने गार्जत्यािी – घराच्या दाराशी फिफिणारी रु्जनेरािी 

भक्तीध्वर्जा.  

स्वीकारून नाकारण्यािी रीत मकु्ताईिी, इथे नकाराांिा 

स्वीकार आि.े अगदी र्जन्मापासूनि. दमा आबण करुांि या मराठवाड्यातील 

दबलत दाांपत्याच्या पोटी र्जन्मलेली र्जनाई अनाथ आि.े मरण्यापूवी िापाने 

दामाशेठाांच्या समदृ्ध  घरात बतला आणून सोिले आि.े  

‘’आई मेली िाप मलेा | मर्ज साांभाळी बवठ्ठला |िरी रे मर्ज 

कोणी नािी | माझी खात असे िोई ||’’ तेलाबशवाय केस िरिरले आिते, 

अनाथ पोरीकि े कोण पािाणार ? ‘’ र्जनी म्िणे िा गोपाळा | करी 

दिुळीिा सोिळा ||’’ रोर्जच्या शून्याकार र्जीवनात एकि नाते साकारून 

उभारून येते आि े, बतिे भावबवश्व व्यापते आि.े  
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अत्यांत तरल र्जाबणवा आबण र्जीवनासक्ती िी र्जनाईच्या 

व्यबक्तत्वािी ऊर्जाा आि.े बतच्याहून लिान असलेल्या नामदवेाांच्या प्रखर 

सगुणभक्तीिा बतच्यावरिी सांस्कार झाला आििे, पण ते बतिेिी सांबित 

आि.े या उत्कट भक्तीिा उच्चार करायिी बतला तशी िांदी नािी, पण 

फारशी सोयिी नािी. िौदा र्जणाांच्या कुटुांिात बतच्यावर अन्याय नािी, 

पण बतच्या दासी या भूबमकेिा कोणाला बवसरिी नािी. उपेिा तर 

आयुष्यािां एक सत्य आि.े मिाभागवत सांत नामदवे बतिा आदशा आिते, 

त्याांिी नाममुद्रा ती सतत बमरवते आि.े त्याांिा बतला परम अबभमान आि े

( सुांिािा करदोिा रकट्यािी लांगोटी | नामा वाळुवांटी कथा करी 

|िह्माददक दवे येवोनी पािाती | आनांद ेगर्जाती र्जयर्जयकार |) असे  नामदवे 

दिेभान िरपून  बवठ्ठलमय झालेले. मग त्याांना त्याांच्याि सावलीसारख्या 

दासी र्जनीिां फारसां भान कुठून असणार ! नामयािी दासी त्यािी असनूिी 

तशी एकाकी आि.े र्जनािाईंिा अवकाश िा असा आि.े आबश्रतािा, 

दासीिा . अबतपददबलत म्िणता येईल असा.  

 

अशा प्रबतभावतीने काय करावे ? खांत करत िसले तर र्जीवन 

अपुरे आि.े भोवताली मिान सांताांिा रािता आि.े योगीरार्ज ज्ञानेश्वराांिा, 

सोपानाांिा, मुक्ताईिा बवशेर् स्नेि र्जिला आि.े भोळ्याभािड्या 

िोखामेळ्याच्या बनबमत्ताने सामाबर्जक बवर्मतेिा आबण आध्याबत्मक 

समतेिा सािात्कार िोतो आि.े ( वैष्णव तो किीर िोखामेळा मिार | 

बतर्जा तो िाांभार रोबिदास | सर्जण कसाई िाया तो कसाि | वैष्णव तो 

शुद्ध एकबनष्ठ |) अनाथ र्जनाईला बतिा पररवार बमळाला आि.े ती 

सवांमध्ये आबण सततच्या कष्टमय घरकामामध्ये राहून आपल्या 

अबस्तत्वािा अथा शोधते. . नामदवेाांिा बवठ्ठल रे्जवढा वु्यत्पन्न सांताांिा 
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तेवढाि धुणीभाांिी दळणगोठा करणाऱ्या दासीिािी आि ेिी आध्याबत्मक 

समता ती  सांघर्ा करून बसद्ध करत े आबण आपल्यावर लििवते. .  

प्रश्न, रे्ज सतत पित रािातात, त्याांिां उत्तर मात्र एका 

बवठ्ठलाकििे आि.े ‘’रार्जाई गोणाई | अखांिीत तुझे पायी |मर्ज ठेबवयेल े

द्वारी | नीि म्िणोबन िािरेी|नारा गोंदा मिादा बवठा |ठेबवयेले अग्रवाटा 

|दवेा केव्िा िेत्र दसेी | आपुली म्िणोबन र्जनी दासी || ‘’ बतिी ददशा बतला 

कळली आि े -आपल्या सत्तेिां स्थान या बवर्म समार्जात, नबशिाच्या 

उफराट्या खेळात फक्त बवठ्ठलाच्या अधाांतरात आि.े बतिां ददुवैि बतला 

बतिां िलस्थान करायिां आि.े . बवठ्ठलाने बतला आपले म्िटल ेकी सगळ्या 

बनष्प्रेम र्जगण्यािे प्रेमपारणे दफटणार आि.े ’’मी तो समथाािी दासी | बमठी 

घालीन पायासी | िािी माझा दढृभाव | करीन नामािा उत्सव ‘’ . .  

र्जनािाई लौदककािा सतत प्रबतभेच्या अलौदकक पातळीवर 

स्वीकार करतात , त्यामुळे तो काळ त्याच्या तपशीलाांसकट त्याांच्या 

अभांगात कथनात्म िौलाने बर्जवांत िोतो. बद्वपदीमधून व्यक्त झालले ेर्जनाईिे 

अभांग अगदी आशयापासून आकृतीिांधापयंत आपला वेगळेपणा ठसवतात. 

त्यातली प्रबतमासृष्टी घरा-अांगणापासून ते िार्जारा-व्यापारा-व्यविारापयंत 

अशी बवस्तृत आि.े दासीने श्रमर्जीवनामुळे समार्जात केलेल्या मकु्त 

वावराच्या त्या खणुा आिते. ि े अभांग िहुउद्दशेीय  आिते ! ते कधी गू्रप 

फोटो आिते (‘’गोणाई रार्जाई दोघी सासू सुना | दामा नामा र्जाणा िाप 

लेक | नारा बवठा गोदा म्िादा िौघे पुत्र | र्जन्मले पबवत्र त्याांच्या वांशी | 

लािाई गोिाई येसाई साखराई | िवघी सुना पािी नामयाच्या |ललिाई ती 

लेकी आऊिाई िबिणी |वेिीबपशी दासी त्यािी र्जनी !’’), कधी 

र्जन्ममरणाच्या नोंदी आिते ( ‘’शाबलवािन शके अक्राश े नव्वद | बनवृत्ती 

आनांद प्रकटल े | ब्याण्णवाच्या साली ज्ञानेश्वर प्रगटल े | सोपान दबेखले 
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श्याण्णवात| नव्वाण्णवाच्या साली मुक्ताई दबेखली | र्जनी म्िणे केली मात 

त्याांनी ‘’), कधी सांताांच्या लखेबनकाांिीिी र्जांत्री आि(े आबण त्यात स्वत:िे 

अभांग बवठ्ठलानेि उतरवून घेतल्यािा उल्लखे आि!े!), परमात्मिररत्रािी 

पाने तर त्यात आितेि , आबण रांगीिेरांगी अद्धभतु घटनाांिी कॅलेंिसासुद्धा ! 

’’बवठो माझा लेकुरवाळा | सांगे लेकुराांिा मेळा | बनवृत्ती िा खाांद्यावरी | 

सोपानािा िात धरी | पुढे िाल ेज्ञानेश्वर | मागे मुक्ताई सुांदर | गोरा कुां भार 

माांिीवरी | िोखा र्जीवा िरोिरी | िांका कबियेवरी | नामा कराांगुली धरी | 

र्जनी म्िणे गोपाळा | करी भक्ताांिा सोिळा ‘’ – या अनन्यसुांदर बित्रात 

समकालीन मिान सांताांिे नित्राांगण उतरले आि,े पण वेल्िाळ 

िाळस्वरूपात !एकट्या मुक्ताईला सुांदर ि ेबवशेर्ण योरू्जन बतच्या सार्जऱ्या 

रूपािािी उल्लेख र्जनािाई सिर्जतेने करत आिते. सवाात लिान असूनिी 

मुक्ता मागे स्वतांत्रपण ेिालते आि ेि ेबतच्या मानी स्वभावािे र्जस ेबनदशेक 

आि े तसेि ज्ञानेश्वर खदु्द गोपाळाच्या पुढ े िालत आिते ििेी मित्वािे 

आि,े त्याांिी योग्यता र्जनाईच्या कल्पनाबित्रातिी उठून ददसते आि े . 

र्जनाईच्या मनातले त्याांिे सवोच्च स्थान या शब्दात नकळत उतरले आि.े  

असां ि े र्जनाईने साकारललेां िहुरूपी िहुगुणी वास्तव. ते 

घटनािहुल आि.े त्यािे रांग प्रासांबगक बित्रात झळाळतात अवश्य. रोर्जिे 

तपशील र्जरी बवटक्या रांगाांिे, कष्टािे असल े तरी त्यातिी श्रीरांगािा रांग 

भरत िालललेा आि.े त्यासाठी बतला सतत सतत आता धावा करावा 

लागला आि.े बवठ्ठल सिर्जप्राप्य नािी. भक्ती सोपी गोष्ट नािी. ’’ये ग ये ग 

बवठािाई | माझे पांढरीिे आई |’’ म्िणून बनत्य बवनवून झाले. ‘’आांधळ्यािी 

काठी अिकली कवणे िटेी ‘’ यातली पराकोटीिी असिायता व्यक्त करून 

झाली. दसु्तर आि ेि ेअज्ञातावर, आकाशावर र्जीव र्जिवणां. ’’तुझे पाय रूप 

िोळा | नािी दबेखले गोपाळा | काय करू या कमाासी | नाश िोतो 
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आयुष्यासी |”- मग पांढरीलाि िाक. ’’अगे िेत्रमाये सख ेपांढररय े| मोकलीते 

पाय र्जीव र्जातो |”  

प्राण र्जातो आि े खरे, पण अशा प्राणत्यागािी तयारी िोते 

तेव्िाि ती बवठािाई पूणा द्रवते, धाव घेत,े मग बित्रि िदलून र्जाते.  ‘’र्जनी 

र्जाय पाणीयासी | मागे धावे हृर्ीकेशी | पाय बभर्जो नेदी िात | माथा 

घागरी वािात | पाणी राांर्जणात भरी| सिासारवण करी | धुणे धुवूबनया 

आणी | म्िणे नामयािी र्जनी ‘’ . . ’’र्जनी र्जाय शेणीसाठी | उभा आि े

बतच्यापाठी | बपताांिरािी कास खोवी | मागे िाले र्जनािाई |’’ - िा तर 

दासीिेि प्रेमदास्य करतो आि.े ‘’झािलोट करी र्जनी | केर भरी िक्रपाणी | 

पाटी घेऊबन िोईवरी | नेऊबनया टाकी दरुी ||’  

एक अनाथ मलू म्िणून पांढरीिे आईला िाकारणारी र्जनी 

आता ईश्वरािी सखी नव्ि ेस्वाबमनी झाली. ’’र्जनी म्िण ेिा बवठ्ठला | र्जीवे 

न सोिी मी तलुा ’’!!  

र्जनाईने आयुष्यािे ऋतू कधीि नाकारले नािीत . बतच्या 

बनष्प्रेम यौवनात वसांत आला आबण त्याला वसांति म्िणायिी लिमत 

र्जनीने केली. र्जनी अशक्य कोटीतल्या प्रेमात िुिून गेली . बवठ्ठल आता 

अिर्धनश बतच्यासोित िोता, सगुणरूपाने तो बतच्या ददनक्रमात तर 

िोताि, पण रात्रीिी बतच्या शेरे्जवर गूर्ज िोलत रािायिा, बतने दकती 

बवनवूनिी -’’बवठोिा िला मांददरात | गस्त घाबलती िार्जारात |’’- 

लोकलज्जेस्तविी तो परत मांददरात र्जायला तयार नसे इतकी बतिी 

प्रेमसत्ता िोती. तर बनगुाणात ती त्याच्यावर बनर्जत िोती, र्जगत िोती. 

‘’दवे खाते दवे बपते | दवेावरी मी बनर्जते |’’ योग्याांनी सायासाने बमळवलेलां 
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बनगुाण िह्मरूप र्जनािाईसाठी सावळां साकार झालां िोतां . सगुण भक्तीने 

बमळवलेला िा अद्धभुत बवर्जय िोता. आकलनाच्या किेत न येणारा परम-

हृद्बांध.  

भक्तीच्या सवामान्य मयाादतेिी बर्जला खरे तर प्रवेश नािी, 

बर्जिा अनुल्लेख आबण उपिास आि े त्या दासी र्जनीच्या आयुष्यात, 

अध्यात्मात इतकी परमसुखािी आबण मग नव्या , अबधक कठोर 

सत्वपरीिेिी वळणां आली. . आता उपिास र्जाऊन सामाबर्जक रोर् आला. 

िोरीिे आरोप दासीवर करण े सवाात सोपे, तेिी झालेि, दिेाांत 

ठोठावण्यापयंत तत्कालीन व्यवस्थेिी मर्जल गेली िोती, पण ती वेळ 

बवठ्ठलाने येऊ ददली नािी. बशवाय र्जनाई म्िणरे्ज मकु्ताई नव्ितीि . 

र्जगाकि ेपाठ नािी. सामोरे र्जाणे. एका श्रबमणीला शोभेल अशा िांिखोरीने 

बतिे शब्द अनावर झाल,े अांगार झाल,े िोय, मी कुलस्त्री नािी, या 

भक्तीपे्रमापोटी वसेवा झाले आि े . िार्जारात आले आि.े काय म्िणायिे 

आि े?‘’िोईिा पदर आला खाांद्यावरी | भरल्या िार्जारी र्जाईन मी . . र्जनी 

म्िणे दवेा मी र्जाले वसेवा | ररघाले केशवा घर तुझे ||”   

र्जनाईिी सशक्त अभांगसषृ्टी दकतीतरी वेदनाांच्या उच्चाराांनी , 

क्राांतीच्या अांगाराांनी रसरसलेली , समृद्ध आि.े बतिां स्थान केवळ स्वत:परुतां 

नािी तर पददबलत स्त्री पररप्रेक्ष्यातून एका अत्यांत मित्वाच्या काळािां, 

त्यातल्या सांतपररवाराच्या सांिांधाांिां भान दणेारां म्िणून अनन्य आि.े  

कवी म्िणून आबण एक भक्त म्िणूनिी र्जनािाई प्रयोगशील 

िोत्या . त्याांनी बवपुल अभांगरिनेिरोिरि आख्याने, भारुि आदद प्रकार 

समथापण े िाताळल े . बनरबनराळी रूपके अगदी नवीन प्रबतमा योरू्जन 

अभांगातून साकारल.े बतिां गरगर दफरणारां र्जातां र्जीवनरिाटीिां प्रतीक 

झालां. ’सुांदर माझे र्जाते गे दफरे भवते | ओव्या गाऊ कौतुके तू ये रे िा 
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बवठ्ठला ‘’ यासारख्या अनेक ओव्याांमध्ये र्जात्यािी प्रबतमा पुन:पुन: येते – 

‘’दळीता काांबिता तुर्ज गाईन अनांता ‘’ अशी प्रबतज्ञा करणाऱ्या र्जनाईच्या 

भावबवश्वात त्या र्जात्याला बवशेर् स्थान असावां यात कािी नवल नािी पण 

इतरिी बवििण प्रबतमा येतात तेव्िा बतच्या अनुभवबवश्वातली बवबवधता 

र्जाणवते. ’’ घर सतरािा िो मेळा | कारखाना झाला गोळा | वार्जबवती 

आपुल्या कळा | प्रेमिळा आनांद े | ‘’ या अभांगात अनेक आकर्ाक ध्वनींिा 

एक वाद्यमेळ झणाणत रािातो. ‘र्जिार्ज ताररले ताररले | शेवटी उगमासी 

आले | भाव बशिासी लाबवला | नाम फरारा सोबिला ‘’- िांदरात फेऱ्या 

करणारां र्जिार्ज , बतथला िार्जार-व्यविार या रूपकात आला आि.े 

बनरागस मनाने एका श्रबमक स्त्रीने समार्जात केलले्या मकु्तसांिारािी 

मनोिारी बित्रां र्जनाईच्या अभांगसृष्टीत दाटली आिते.   

याि र्जनाईिां ज्ञानदेवादद योगीरार्ज-सांताांच्या सिवासात एका 

योबगनीत झालेलां बस्थत्यांतरिी  अभांगाांमध्ये प्रबतलिबित झालां आिे. बनगुाण 

उपासनेिे अनुभविी त्याि सिर्जतेने त्याांनी शब्दाांदकत केले. ’’शून्यावरी 

शून्य पाि े | तयावरी शून्य आि े  | प्रथम शनू्य रक्तवणा | त्यािे नाव 

अध:शून्य | . . अनुिात घांटा श्रवणी | ऐकुनी बवबस्मत र्जािाली र्जनी |’’ या 

आबण अशा प्रकारच्या अभांगात बनरबनराळी िके्र भेदनू कुां िबलनीशक्ती  

र्जात असतानािे अनुभव ग्रबथत केले आिते.  

‘’स्त्री र्जन्म म्िणुनी न व्िावे उदास | साधुसांता ऐस ेकेल ेमर्ज | 

सांताांिे घरिी दासी मी अांदकली | बवठोिाने ददली प्रेमकळा ‘’. . स्त्रीत्व 

आबण दास्य या दोन्िी र्जिभारी िांधनाांना सांत र्जनािाई अशा उल्लांघनू 

गेल्या.  

मात्र सांतस्त्रीसाठी स्त्रीदिेाच्या बवबवध उपाधी, 

सामान्यत्वातील िांधने  दकती र्जािक असतात  ििेी स्पष्टपण े व्यक्त 
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व्िायला सांत तुकारामाांिा कालखांि  यावा लागला. साितेीनशे वर्ांनांतर 

त्याांच्या बशष्या सांत िबिणािाई (र्जन्म शके १५५७- वेरूळर्जवळ  ) बलहून 

र्जातात –‘लाधले नरदिे स्त्रीयेिेनी रूप े | असांख्यात पापे फळा आली. . ’’ 

‘’बस्त्रयिेे शरीर पराधीन दिे | न िाले उपाव बवरक्तीिा | . . शरीरािे भोग 

वाटताती वैरी | माझी कोण करी लिता आता | िबिणी म्िण े रै्जसा 

वोकीयेला वोक | तैसे ि ेमाबयक वाटे मना |’’ 

िबिणािाईंिेिी िररत्र अद्धभुताने भरलले े आि.े त्याांच्या 

बवपुल साबित्यसृष्टीति घटनाांिे क्रमवार उल्लेख आिते. एका अथी त्या 

आद्य आत्मिररत्रकार आिते आबण ि ेअिरश: आत्म-िररत्र आि,े त्याांच्या 

आत्म्यािा बनरबनराळ्या तेरा र्जन्मातून (रे्ज सवा स्त्रीिेि िोते !) झालेला 

प्रवास त्या मृत्युशय्येवरून त्याांच्या पतु्राला साांगतात, त्यात त्याच्याशीिी 

बवबवध नात्याांनी या र्जन्माांमध्ये आलले्या सांिांधाांिा उल्लखे आि े , 

भोवतीच्या माणसाांिे अन प्राणबप्रय अशा मुक्या गायवासराांिेिी 

ऋणानुिांध बवश्लेर्ल े र्जातात. त्याांिी भार्ा लवबिकपणे प्रसांग , माणस े , 

सांघर्ा यािे बित्रण करते. एका अत्यांत वािनीय अशा साबित्यानुभवातून 

आपण र्जातो.  

सांत िबिणािाई बववाबित िोत्या. त्या तीन वर्ांच्या असताना 

बतशीच्या तापट जयोबतर्ी बिर्जवराशी झालेला बववाि, घरातल्या 

बवपत्तीमुळे  आईविील , भाऊ व नवरा याांच्यासोित दशेोधिीला लागणे, 

बभिान्न खाणे , गावोगावी  दवेदशान करणे. या सवा प्रकारात कुटुांिसौख्य ते 

काय असणार आि े ! र्जन्मापासूनि अध्यात्माकि,े दवेाधमााकि े असणारी 

ओढ मात्र वाढत गेली. त्यातून आयुष्यात घिणारे िमत्कार , त्याांच्या 

अलौदककत्वाला र्जाणून र्जवळ येणारे गुरुर्जन आबण सामान्यर्जन , त्याति 

कान फुां कणारीिी बवघ्नसांतोर्ी माणसां यातून तापट नवऱ्यािा सांशयिी 
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तसाि भिकत गेला . आधी आरोप, मग अमानुर् मारिाण, शेवटी टाकून 

दणे्याच्या धमक्या ि े सारे सिन करत, दवेाला आळवत िबिणािाई 

म्िणतात , ’’गाांर्जबवसी दिे भ्रताराच्या िाते | माबझया तो बित्त ेनेम केला | 

न सोिी भर्जन प्राणिी गेबलया | आता दवेराया दीनिांधु | पािातोसी काय 

आता माझा अांत | िोतसे दिेाांत पती-िाते ||’’- आधी कोल्िापूर मुक्कामी 

र्जयरामस्वामींनी दाखवलेल्या कृपादषृ्टीमुळे नवऱ्यािा रोर् झाला िोता, 

आता भ्रमांतीमध्य ेदहेू मकु्कामी िबिणािाईंना सांत तुकारामाांच्या रूपे आपल े

श्रेयस सापिल,े गुरु बमळाले . पण िी नव्या सांघर्ाािी नाांदी िोती कारण 

तुकाराम तत्कालीन सामाबर्जक पररभारे्त शूद्र तर िबिणािाई िाह्मण 

िोत्या . उपदशे घेण्यासाठी भेट घेण ेशक्य नव्ितेि. नवऱ्यािा तर प्रखर 

बवरोध िोताि, त्यािीपुढे सामाबर्जक सांकेतानुसारिी अस ेबशष्यत्व पत्करणे 

अशक्य िोते. मांिार्जीसारखे कट्टर बवरोधक टपून िसल ेिोतेि.  

 ’’नमस्कार करू तुकाराम यासी | बित्त पायापासी 

बवठोिाच्या | आनांद वोवरी दबेखयेला मग | दवे पाांिुरांग तयापासी | वाटल े

मानसी िैसावे एकाांती | तीन अिोरात्री तये स्थळी | भ्रतार क्रोधािा पुतळा 

सवािी | एकाांत तो पािी केवी साधे | तांव अकस्मात कायााच्या उद्देशे | 

भ्रतार आवेशे पुण्या गेला ‘’! अशा वेळी पुन: एकदा ईश्वरि साह्यकारी 

झाला. नवऱ्याला अिानक िािरेगावी र्जावे लागले. आईच्या परवानगीने 

िबिणािाई आनांदओवरीत ध्यानस्थ असताना तुकारामाांनी  त्याांना 

स्वप्नदषृ्टाांत व अनुग्रि ददला. कबवत्वािां वरदान ददलां. ‘’टाळ्या 

बिपोळ्याांिा ध्वनी आयकता | आनांद िा बित्ता समावेना | लाबवयेल े नेत्र 

बनद्रते र्जागृती | तुकाराममूती दबेखयेली | ठेबवयेला िस्त मस्तकी िोलनू | 

ददधले वरदान कबवत्वािे | िबिणी म्िण ेनेण ेस्वप्न की र्जागृती | इांदद्रयाांच्या 



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

वृत्ती ओसरल्या . . ’’ पुढे तुकारामाांिा द्वरे् करणाऱ्या नवऱ्यालािी  एका 

दधुार आर्जारपणानांतर सिुुद्धी आली.  

िबिणािाईंच्या प्रारब्धात अशी मूलतः प्रबतभाशाली स्त्रीिी 

कुतरओढि आली असली तरी शब्दरिनेतून प्रकटणारी त्याांिी र्जाणीव 

अस्सल भक्तािीि आि.े वाट्याला आलेला भोग िा नवऱ्यािा दोर् असे 

त्या इतक्या वाईट पररबस्थतीतिी म्िणत नािीत. रे्ज घिते आि े ती 

िररिीि इच्छा आि.े भ्रताराला दिुुाद्धी दऊेन त्याच्या िाते आपली ददुाशा 

तोि करतो आि,े सत्वपरीिा घेतो आि.े त्याि बस्थतीवादी सांत-भूबमकेतून 

त्या तक्रार अवश्य करतात , पण प्रबतकार करत नािीत. पबतव्रताधमाि 

स्त्रीला तारक असल्यािां बववेिन करतात. लौदकक पातळीवर पतीिां अनन्य 

स्थान त्या मानतात. पण ि े कथानक प्रारब्धाधीन शरीरािां . आत्मतत्त्व  

बनराळांि आि े ि े त्या कधीिी बवसरत नािीत. ’’ प्रारब्धाआधीन शरीर 

लागल े | आत्मत्व बनराळे वेगळेबि |’’ असां म्िणून त्या पणूा 

सािात्कारप्राप्तीसाठी परमेश्वराला आळवत रिातात. नवऱ्याला सुिुद्धी 

व्िावी म्िणून प्राथाना करत रािातात पण त्याि वेळी त्या आपलेिी स्वत्व 

सोित नािीत ि ेलिणीय आि.े  

िबिणािाईंिां एकाकीपण ि ेअसां तीव्रतर आि.े त्यात कसलीि 

सावली नािी. मनाला जयाांच्याकिून शक्ती, मागादशान बमळेल अशाांिा 

प्रत्यि सिवास तर नािीि, पण दाररद्र्यामुळे आयुष्यािी झालेली  परवि 

आबण त्याति पतीच्या सांशयी तापट स्वभावािा र्जािक गळफास मात्र 

आि.े भावर्जीवनातील या सवा आांदोलनाांना िबिणािाई सतत शब्दिद्ध 

करतात. व्यक्त िोतात. एका योगभ्रष्ट आत्म्यािी तळमळ त्याांच्या र्जीवनात 

ठासून भरली आि.े आपली व्यबक्तगत द:ुख,े आध्याबत्मक सांदिे , ईश्वराशी 

माांिलेल े भाांिण . . सवाि पातळ्याांवर मुक्तपणे व्यक्त िोण्यातून त्या 

स्वत:िां सांतुलन बवपरीत काळातिी गमावत नािीत. त्याांिे प्रकट 

लितनासारखे अभांग आत्मशोधाच्या रस्त्यावरील ददव्याांसारखे आर्जिी 



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

आपल्याला ददशादशाक आिते. ईश्वरप्राप्तीसाठी रे्ज मागा आिते त्यात 

नामािी थोरवी साांगताना अत्यांत साध्या आबण आत्मबनवेदनपर शैलीत 

त्या म्िणतात , ’’तुर्ज पावावया मागा असांख्यात | घािरले बित्त िोते माझ े| 

नाम  बन:सांदिे सापिल े वमा | आता माझे प्रमे पालटेना | कमाािे किाट  

वोसांिील कोण | स्त्रीदिे तो र्जाण असे माझा | योगाच्या अभ्यासे आि येती 

बसद्धी | तयामाबर्ज िुबद्ध बस्थर नोि े | ज्ञान तो अगम्य नयेबि समता | तेथे 

नव्ि ेबित्ता समाधान | िबिणी म्िणे नाम आम्िा ये साांगाती | यािी माझी 

गती एक झाली |”’ 

सांत तुकारामाांसारखेि िबिणािाईंनीिी एक सांदिे-अरण्य पार 

केले आि.े सांदिे ईश्वरी अबस्तत्वािा नािी, तर त्याच्या न कळणाऱ्या 

प्रयोर्जनािा आि.े ‘’अनाबमक दक्रया ददसे तुझ े अांगी | िुिबवले सांगी सवा 

माझे | र्जीवित्या तुझे माथा िोती फार | ित्यारी सािार नाम  तुझे | 

उदांिबि घरे िुिबवली वाटोळ्या | दकती िाळ्याभोळ्या नागबवल्या | 

िबिणी म्िणे तुझ ेनाव बनसांतान | िोईल तो कोण वािे गाती ! ‘’ 

िबिणािाईंच्या अबभव्यक्तीत ईश्वरेच्छेत सामावलेल्या मानवी 

र्जीवनाच्या उफराट्या स्वरूपािी अशी रोकिी र्जाणीव आि.े त्याांच्या 

गुरूप्रमाणेि त्यािी  ज्ञानाच्या मठीत अबलप्त रािात नािीत ककवा प्रमेाच्या 

धुक्यात िरवत नािीत. वास्तवाच्या भूमीवर पाय रोवून उभ्या रािातात. 

अस े असल े तरी कुठेतरी  ईश्वराच्या अबस्तत्वािद्दल, कृपामयतेिद्दल 

बवश्वास आि.े ‘’ मनािा िालक िदु्धीिा िोधक | पािता आबणक कोण दरु्जा 

| परी तू कल्पना साांिून पािसी | तरीि पावसी िह्मपद | िोळ्याांिे पािणे 

कानाांिे ऐकणे | मुखीिे िोलण े कोणािेनी | िबिणी म्िण े तुझ े शरीरीि 

पाि े| मग पुढे र्जाये लििायाते ‘’! असा अत्यांत प्रगल्भ बविार त्या माांितात.  
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‘’केली सांसारािी माती | भेटीसाठी तुझ्या दवेा ‘’. . मग योग्य 

वेळी  जयाच्यासाठी आयुष्यािी इतकी  वणवण केली, ते िक्कािां 

आनांदबनधान बमळणारि िोतां. श्रीगुरुकृपेने आत्मसािात्कार झाला. त्यािां 

वणान  शब्दात करणां अवघि िोतां. ’’तयािा उच्चार करू नये वािे | झालेसे 

बित्तािे समाधान|’’ ‘’िोते र्जीवधमी परदशेी | ते नेले मोिपदासी |’’  

‘’पािो र्जो गेबलया मीि िारपले | नवल कैसे र्जाले िाईयाांनो |’’ ‘’ददवस ना 

राती प्रकाश ना जयोती | तेथे बनर्जवस्ती केली र्जीवे ‘’ ‘’ िबिणी म्िणे नेणो 

काय पुण्य केले | सुख ि ेलाधल ेगुरुकृपा ‘’ अशा शब्दाांत आत्मसुखािां वणान 

त्याांच्या अनेक अभांगाांमध्ये आलां.  

‘सांतकृपा झाली | इमारत फळा आली | ज्ञानदवेे रबिला पाया 

| उभाररल ेदवेालया | नामा तयािा कककर | तेणे रबिले आवार | र्जनादान 

एकनाथ | खाांि ददधला भागवत | तुका झालासे कळस | भर्जन करा 

सावकाश | िबिणी म्िणे फिकती ध्वर्जा | बनरुपणा केले वोर्जा “- अर्जरामर 

शब्दाांत श्रेष्ठ वारकरी पांथ आबण गुरु याांिद्दलिा आनांद आबण 

स्वत:िद्दलिािी अबभमान िबिणािाईंनी व्यक्त केला, ते शब्द मिाराष्ट्राने 

उिलून धरल.े  

उबित कमाकाांि, वेद , भक्तीमागा, नामस्मरणािां मित्व , 

िह्मििाा अस े अनेक बवर्य सािसेातशे अभांग-आरत्या-श्लोक व इतरिी 

अनेक लखेनप्रकारातून त्याांनी िाताळले. अनेक गौळणी लिदीतून बलबिल्या 

! त्याांिी भार्ा आर्जिी आपल्याला कळेल इतकी सोपी आि े. बवद्वत्ताप्रिुर 

असूनिी ती अगम्य वाटत नािी. त्याांना दीघा आयुष्य बमळाले िोते अन 

मृत्यूिी कळला िोता , शेवटच्या कािी प्रिराति त्या आपल्या मुलाला 

आत्मिररत्र साांगत िोत्या िा उल्लेख येथ ेआलाि आि.े  
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अगदी लिानपणापासून प्रखर वरैाग्यवृत्ती असणाऱ्या सांत 

िबिणािाई आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या गोष्टीसाठी शाांतपणे प्रतीिा, 

प्राथाना आबण प्रयत्न  करणाऱ्या अशा िोत्या. ि े गुण सामान्य स्त्रीला 

र्जवळिे वाटतील. तसेि दोन मलुाांच्या आईने व एका बवर्म बववािातील 

पत्नीने आपली साांसाररक िैठक न मोिता केललेा परमाथाप्रवास कुठेतरी 

सवासाधारण भारतीय स्त्रीच्या वरवर पररबस्थतीशरण वाटणाऱ्या पण 

आतून तशा नसणाऱ्या, ध्येयासाठी बिकाटी न सोिणाऱ्या मनोभूबमकेशी 

सुसांगत आि.े तत्कालीन समार्जाला कधीिी मान्य िोऊ न शकणारा असा 

वणाभेदातीत गुरुबशष्यसांिांध िबिणािाईंनी पराकोटीच्या बवपरीत 

पररबस्थतीत साितेीनशे वर्ांपूवी प्रत्यिात आणला.    

मात्र तरीिी िबिणािाई या िेत्रातल्या कटू सत्याला पराड़मुख 

नािीत. अध्यात्ममागाावरील दाांबभकाांना त्या ओळखून आिते.  ‘’तोवरी ह्या 

गारा झगमगती सैरा | नािी र्जव बिरा दषृ्टीपुढे | तोवरी या लशपा ददसती 

सोजवळा | र्जोवरी न कळा मोबतयाांिी ‘’. . . . ’’ कबलयुगी घोर पाप ि े

खतेल े | स्वधमा साांिल े िहू वणी |. . एक बस्त्रयाांलागी उपदशे कररती | 

अांतरी लोलुपती रतीसखुा ‘’ ‘’ वरीवरी वेर् सांतािा | भीतरी धमुस 

इांदद्रयािा | ऐस े सांत र्जाले कली | िोले िोल तो न पाळी ‘’ असां त्या 

स्त्रीपुरुर्ाांना सावध करतात.  

धार्धमक-आध्याबत्मक िौकटीत पण एका सातत्याने , आांतररक 

सुव्यवस्थेने व्यक्त झालेल ेि ेतीन सांत बस्त्रयाांिे भाव-बवश्व, काव्य-बवश्व.  

ि ेअनुभवताना समकालीन स्त्रीने कािी काळ तरी ऐबिकािी 

गर्जिर्ज मालवावी , स्वतःतली अांशमात्र मुक्ता, र्जना, िबिणा पालवावी, 

आबण आांतरयात्रेवर बनघावां एवढाि लेखन-ितूे . .  
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मग ’एकटी तू गाणे गासी | दरु्जा शब्द उमटे पाशी‘ असां 

श्रुतींपाशी गुणगुणते र्जनाई . आबण सगळ्या वैय्यथा-कोलािलाच्या पार, 

अबलप्ततेिांिी माळरान ओसरून गेल्यावर एका असीम आनांदमय शाांततेिा 

प्रदशे अगदी र्जवळ असल्यािे सांकेत आपल्या र्जगण्यातिी आपल्याला बमळू 

लागतात.   
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बनसीम इबझकेल याांिी कबवता   

 

 

भारतीय जयू समार्ज मुख्यत्वे मिाराष्ट्राति बस्थरावला. मराठी 

िोलणारी पूणा मिाराष्ट्राळलेली जयू माणसां मी पाबिलेली आिते. बनसीम 

इबझकेल याांच्या कबवतेतून त्या र्जाबणवेिे अनेक व्याबमश्र अांत:स्तर 

आकळतात. परक्या भूमीत येऊन रुर्जताना परात्मभावात रुतलेल्या अशा 

र्जाबणवेला मुांिईसारखां दसुरां मािरे नािी, बर्जथे प्रत्येकिर्जण प्रत्येक 

दसुऱ्यासाठी उपरा प्रवासी आि.े आबण अांतर्धवरोध ििे आशयसूक्त आि.े 

कबवतेसाठी अत्यांत प्रबतकूल अशाि या भमूीत बवरूप कबवतेिां समकालीन 

प्रारूप घिू शकतां , बनसीम ि े त्याअथी मुांिईच्या काव्यर्जाबणवेिा आद्य 

उच्चार आिते.  

Unsuitable for song as well as sense  

the island flowers into slums  

and skyscrapers, reflecting 

precisely the growth of my mind.  

कुठेतरी त्या मूळ धमाािे, रीतीररवार्जाांिे िीण धागे बशल्लक 

आिते. बत्रशांकू अवस्थेत ते अबस्तत्वाला बिकटून आिते इतकां ि. त्यातलां 

सत्व ओसरलां आि.े मग स्वत:िी आबण कुणािीिी धार्धमकता िी दाांबभकता 
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वाटू लागते. लिानपणिी रु्जनी आठवण- आईला लविू िावणे, त्यावर 

एकेकाने तोिलेल ेतारे आबण शेवटी आईिां शाांत भाष्य  – त्याांच्या Night 

of the scorpian कबवतेत दिलेली िीि घेऊन येते.  

My mother only said  

Thank God the scorpion picked on me 

And spared my children.  

लग्नबवधीत तर िा उपरोध अबधक ठळक झाला आि.े िा 

उपरोध धार्धमक ररवार्जातल्या केबवलवाणेपणासाठी आि े पण पुढ े तो 

लग्नसांस्थेवर आबण त्या नात्यावरि किवट भाष्य करतो.  

ि े उपरेपण नांतर भाबर्कतेकि े झुकते. भार्ा माणसाांिां 

बवभार्जन करत,े अन्य अनुभव शेअर करता येतात. अगदी अबस्तत्वािा गूढ 

शेवट-मृत्यूसुद्धा.  मनात पाबिललेा, मनाति राबिलेला र्जण ू एक दरूिा 

िोंगर, िाकारणारा.  

It's the language really  

separates, whatever else  

is shared. On the other hand,  

In decent death 

you flow into another kind of time 

which is the hill 

you always thought you knew.  
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िोंगर िी प्रबतमा त्याांच्या कबवतेत वारांवार आबण सुांदरतेने 

येते. ते दरूस्थ आिते म्िणून अबधक मोिक, आव्िान दणेारे.  

स्वप्नात येणारे. त्याांच्या वाटा स्वप्नातिी िक्राकार दफरत 

राितात. मुांिई, समुद्रसाबन्नध्य या त्याांना घेरणाऱ्या वास्तवाच्या थेट 

बवरोधात.  मात्र र्जागां झाल्यावर त्यातली नदी, वारे, र्जीवन स्रोत  सगळां 

मृतवत झाल्यािा अनुभव.  

The hills are always far away.  

He knows the broken roads, and moves 

In circles tracked within his head.  

Before he wakes and has his say,  

The river which he claims he loves 

Is dry, and all the winds lie dead.  

िोंगर ि े शाांत एकाांतािां भव्य प्रतीक. बर्जथे पाखरां बनभार 

िोऊन येतात. बतथेि त्याांना पािायिां, र्जीव लावायिा असतो. खूप तरल 

अशी साद द्यायिी तरि ती बवश्वासाने र्जवळ येतात. बस्त्रयाांसारखी. 

’’Poet Lover Birdwatcher’’ िी प्रेमावरिी बनसीम याांिी एक वेगळीि 

कबवता - 

To force the pace and never to be still 

Is not the way of those who study birds 

Or women. The best poets wait for words.  

The hunt is not an exercise of will 

But patient love relaxing on a hill 
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To note the movement of a timid wing; 

Until the one who knows that she is loved 

No longer waits but risks surrendering - 

In this the poet finds his moral proved 

Who never spoke before his spirit moved.  

 

बनसगााकि ेपािण्यािी शिरी कवीिी रीत अबधक आता , आद्रा असत ेकारण 

साधां ( साधां नसतांि ते ) नित्राांदकत आकाशिी िोळे भरून पािाता येत 

नािी शिरात. बनसीम या र्जागा अिूक पकितात.  

The landscape in its geological prime 

Dissolves to show its quintessential slime.  

A million stars are blotted out. I think 

Of each historic passion as a blink. .  

बनसीम याांच्या अनेक कबवता भारतीय इांबग्लशिी, त्यातल्या 

िुकीच्या व्याकरणािी टटगल करण्यात खिी पिल्या आिते. ती सोप वाली 

कबवता (I am needing soap | For ordinary washing myself 

purposes|) - त्यातलीि. िुकीिां इांबग्लश रेटून िोलणारी िी माणसां 

िहुधा दबिण मुांिईतल्या गुर्जराथी समार्जािी रेविी उिवतात पण त्यात 

एकूणि भारतीय कृतक आत्मप्रबतमेवर , तथाकबथत दशे-सांस्कृती 

अबभमानावर टीका आि.े असां असलां तरी या कबवताांमुळे बनसीम येथल्या 

समार्जाांपासून अबधकि दरुावलेल े आिते, किवट बवनोदामागे ते शल्य 

लपवत आिते असां वाटतां. ते आबण त्याांिी कबवता इथल्या लब्धप्रबतबष्ठत 

समूिाांपासून अबधकाबधक तुटत र्जात आिते आबण मुख्यप्रवािातल्या 
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सामान्याांशी तर कधीि नाळ रु्जळलेली नािी. Fighting fighting, , total 

teetotaller, Progressing progress अशा शब्दाांच्या , सांज्ञाांच्या 

अथापूणा गमती या प्रकारच्या कबवताांमध्ये आिते, इतकां ि.  

Minority सारख्या कबवतेत थोड्या सबिष्णतेुने बनसीम 

स्वत:कि ेआबण या एतद्देशीय समिूाांकि ेपाितात. स्वत:च्यािी मयाादाांवर 

भाष्य करतात. आपण फक्त भाष्यकार आिोत या पररबस्थतीत , ििे भाष्य. 

िीि मयाादा.  

The guests depart, dissatisfied;  

they will never give up  

their mantras, old or new.  

And you, uneasy  

orphan of their racial  

memories, merely  

Polish up your alien  

techniques of observation,  

while the city burns.  

शेवटी , ररल्क आबण यीटसवर प्रेम करणाऱ्या या कवीच्या 

स्वत:च्या फारि थोड्या कबवता ती उांिी गाठताना र्जाणवतात . . 

भारतीय इांबग्लश लखेक-कवींिी िी मयाादा इतर अनेक िाांगल्या पण मिान 

न ठरलले्या प्रबतभावांताांप्रमाणे बनसीम याांनािी पिलेली आि.े . एका अथी 

भाबर्क अवकाशातिी बनवााबसततेिा िा अनुभव म्िणावा लागेल.  
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ददलीप परुुर्ोत्तम बित्र े– कवीिां गद्यलखेन  

 

 

नुकताि मराठी भार्ा ददन िोऊन गेला. . एका कवीच्या- 

कुसुमाग्रर्जाांच्या र्जन्मददवसाला िा मान प्राप्त झाला आि.े याददवशी मराठी 

भार्ा , बतिी सद्यकालीन गती, बतच्या पुनरुत्थानािा ध्यास या बविाराांनी 

सतत तळमळणाऱ्या दसुऱ्या एका कवीिी खूप खपू आठवण आली. स्वत:िां 

र्जगणां आबण बलबिणां एका परीिानळीत घालून तपासणाऱ्या या कवीच्या 

कबवता नािी, पण भार्ा आबण अबस्तत्वबवर्यक लितनाने भारलले्या गद्य-

लबलतलेखनािी आठवण सवांसोित र्जागवावीशी वाटली.  

ददलीप पुरुर्ोत्तम बित्र.े  

एका अस्सल कवीिां गद्यलेखन गद्यािी प्रति िदलून टाकतां 

असा माझा नेिमीिा अनुभव. काव्यमूलतत्त्वाने रसरसललेां असां लितन 

व्याकरणदषृ्ट्या गद्य असलां तरी त्यािी शब्दकळा कबवतेच्या धगीने 

व्यापलेली असत.े आशयदषृ्ट्यािी ि े बविार वेगळ्या अथााने स्वयांप्रकाशी 

असतात. घटनाांकि े पािाण्यािी कवीिी प्रकाशयोर्जना त्याच्या 

प्रबतभेइतकीि वैबशष्ट्यपूणा असत.े पाांबित्य आबण प्रबतभा या दोन्िी 

गणकाांमधलां नेिमीिां गुणोत्तर िदलल्याने ि ेवािताना िाती येणारे बनष्कर्ा 

ि े ‘सत्या-असत्याशी मन केले ग्वािी | माबनयले नािी िहुमता ‘’ अशा 

सािात्कारी स्वरूपािे असतात.   
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कवी ददलीप पुरुर्ोत्तम बित्रेंच्या वाीमयीन कारदकदीकि े

पािाताना याि कारणाने मला त्याांनी बलबिललेां गद्य आरपार आकर्ूान घतेां. 

कबवतेच्या अांगभूत मयाादा ओलाांिून बित्रे याांनी केललेां ि े लबलतलेखन 

प्रामुख्याने  तीन    पुस्तकाांमध्ये व्यक्त झालां आि े, ’’ बतरकस आबण िौकस 

‘ आबण ‘पुन: तुकाराम ‘ िी त्याांच्या मराठीपणाशी , मिाराष्ट्रीय 

अबस्तत्वभानाशी ( त्याांिा आविता शब्द ) र्जास्त बनगबित पुस्तके. 

’शतकाांिा सांबधकाल‘ िा र्जरा वेगळा लखेसांग्रि .  

‘मराठीच्या ओळखपत्रा’िां आत्मबवश्लेर्ण करणारा ’’ बतरकस 

आबण िौकस’’ िा सांग्रि या लखेनािा मुख्य बवर्य.  

परांपरा आबण आधुबनकता या सांघर्ामय द्वतैाने जयाांिे सांज्ञाटरग 

व्यापून गेले आि ेअशा आधुबनक कवीर्जाबणवेच्या आमच्या बपढीिे ददलीप 

पुरुर्ोत्तम बित्रे खरे तर सुरुवातीपासूनिे जयेष्ठ आप्त िोते. .  

१९३८-२००९ ! बित्र ेआर्ज आपल्यात नािीत. त्याांच्यामागे 

त्याांच्या िातातली पताका साांभाळण्यार्जोगां कुणी तयार झालां नािी. 

मायमराठीच्या घरी प्रबतभेिी वाण पिली असां तर मुळीि नािी पण 

बनष्ठिेी िणिण आमच्या पोटाथी बपढीला नक्कीि िोती. दोर् सगळाि 

स्वत:कि े कसा घ्यावा ! काळाने मानववांशाला रे्ज नवीन उखाणे घातले 

त्यात र्जीवनशैलीिा अथा झपाट्याने िदलत गेला ि ेबित्रेंनािी तर माबिती 

िोते. त्याांच्याि शब्दात - 

‘’िक्रधराांनी साांगून ठेवले आि,े ’’मिाराष्ट्री असावे ‘’. िा 

र्जबमनीिा लागािाांधा आधुबनक काळात कदाबित रटकण्यासारखा नसले . 

ज्ञानदवेाांनी मराठी भारे्िा र्जो अबभमान व्यक्त केला , तो आर्ज कुणाला 

शक्य वाटत नसले. ‘’आम्िा घरी धन शब्दाांिीि रत्न’े’ म्िणणाऱ्या 

तुकारामाांिां ऐश्वया आर्जच्या िांगळवादी र्जगात कवीला पुरेसां वाटत नसले. 

पण वाीमयाला र्जीवनात कें द्रीय स्थान आम्िी दऊे शकत नािी िीि 
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आमच्या वाीमयीन सांस्कृतीिी मूळ कमर्जोरी आि े . . ’’ (‘बनरोपािा 

बनिांध’) 

तर ‘बतरकस आबण िौकस’(१९९०) आबण ‘शतकाांिा 

सांबधकाल (१९९५) ‘या दोन्िी स्तांभलेखनातून साकारलले्या व शेवटी 

पुस्तकिद्ध झालेल्या लखेमाला िोत्या. स्तांभलखेन दकत्येकदा आपल्याला 

वेगळ्याि कारणाने स्तांबभत करते. त्या नावाखाली िाललेल ेपाट्या टाकणे 

आपण सिन करतोि, नांतर बलबिणाऱ्यािी िौस व वािणाऱ्याच्या 

नबशिातला दषु्काळ अशा ऋतुमानावर  ि े अत्यािार पुस्तकरूपाने 

सांकबलत िोतात. पण ददलीप बित्रेंिां ‘बतरकस आबण िौकस’ मात्र रे्जव्िा 

‘सकाळ’मध्य े प्रकाबशत िोत  िोतां तेव्िाि त्यािा आवाका , वेगळेपण , 

त्यातली शाश्वतमूल्य े आबण तात्काबलक घटकद्रवे्य वािकाांच्या मनावर 

कािी तार्जा व वेगळा पररणाम करत िोती.  

यािां कािी बनबश्चत कारण बित्रेंच्या व्यबक्तमत्वात िोतांि. 

बित्रेंच्या व्यबक्तमत्वािे मुख्य बवशेर् म्िणरे्ज त्याांिे बवश्वनागररकत्व. त्यािां 

ििोद्यात मुळां रुर्जवलेलां, मुांिईत र्जिणघिण झाललेां आबण पुढे 

बनरबनराळ्या बवदशेाांमधील वास्तव्याांमधून बपकत गेललेां बवस्ताररत 

मराठीपण िा एक पैल ूतर कबवतालखेन , पेंटटग्र्ज , पटकथालेखन , समीिा 

, अनुवाद या बवबवध बवशुद्ध आबण उपयोबर्जतिी कलामाध्यमाांना 

िाताळताना प्राबतभ/विैाररक पातळीवरिी आलेलां िहुआयामीत्व िा 

दसुरा पलै.ू . अबस्तत्वाच्या अशा सवांगीण ग्लोिलायझेशनमधून लेखकािी 

अबभव्यक्ती  कशी समदृ्ध िोत र्जाते यािा एक वस्तुपाठ बित्रेंिां लबलतलेखन 

वािताना बमळत र्जातो.  

मराठी भारे्च्या , परांपरेच्या भबवतव्यािी सतत काळर्जी 

करणारे आबण बतिा साथा अबभमानिी िाळगणारे बित्र ेगुर्जराथी, इांग्लीश, 
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लिदी या तीन मित्वाच्या भार्ापटाांवर सफाईदार खेळी करताना 

बनरबनराळ्या कायाक्रमाांतून व लबलतलेखनातून ददसल ेिोते. पण या सवाि 

अन्य वाीमयीन घटनाांच्या स्तरावर वावरताना त्याांिी मराठीिी मित्ता 

वाढवण्यािी आांतररक तळमळ कधी उणावली नािी .  

‘बतरकस आबण िौकस’ मध्ये िा वाीमयीन वारकरी 

बनरबनराळ्या भार्ा, दशे व माणस ेयाांना अनुभवण्याच्या बवशाल यात्रेवर 

बनघतो. या प्रवासािी कारण े कधी वैयबक्तक असतात तर कधी दशेी 

रार्जकारणात रुर्जलेली. . र्जस े की आणीिाणीच्या काळात दशे सोिून 

अमेररकेला केललेां प्रयाण. िा प्रत्येकि अनुभव त्याांनी ‘सांकटािां सांधीमध्ये‘ 

रुपाांतर केल्यािी प्रदक्रया आि.े या लखेनातून व्यक्त झाललेां त्याांिां 

आत्मिररत्र एखाद्या धािसी पण खूप खार्जगी सफरीसारखां रोमिर्ाक आिे. 

. या अशा वाटिालीतून त्याांनी र्जोिलेलां बमत्रवतुाळ सांख्यात्मक आबण 

गुणात्मक दषृ्ट्या िवेा वाटण्यासारखां आि.े  

स्वतःच्या सीमा ओलाांिण्याच्या प्रकल्पात गुांतलले्या बित्रेंना 

मराठी भारे्च्यािी मयाादाांिद्दल िरांि कािी म्िणायिां आि.े ’’ मराठी 

वाीमयाच्या मयाादा या मानवबनर्धमत आिते, त्या मराठी लखेकाांच्या , 

वािकाांच्या आबण समीिकाांच्या मयाादा आिते, कृतीला आबण सांकल्पनेला 

आपणि घातलले्या त्या मयाादा आिते ‘ असां एक मित्वािां बवधान ते 

करतात. सर्जानशील साबित्य र्जगाच्या कानाकोपऱ्यातून पुढे येत असताना 

मराठीला सािलेपण का यावां ? यावर ते बलबितात , ‘’जया मराठी 

कबवतेिी सुरुवात ‘अनुभवामृत’ सारख्या लितनपर दीघाकाव्याने झाली त्या 

परांपरेत १९ व्या शतकापासून ते आर्जतागायत श्रेष्ठ लितनपर कबवतेिा 

अभाव का असावा ? ठराबवक प्रकारच्या भावकबवतेच्या गौण परांपरेलाि 

आधुबनक मराठी कबवतेत मित्व का लाभावे ? लावणीपासून थटे भावगीत 
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आबण गझलाांसारखे गौण करमणुकीिे प्रकार मराठीत का फोफावावेत ? 

प्रेमकबवता आबण व्यासपीठीय सामाबर्जक र्जाणीव याांच्या साांकेबतक आबण 

िोथट आवतानात िहुसांख्य कबवता का सांपून र्जात रािावी ? ददवाळी 

अांकातले वाड़मयीन फटाके आबण फराळवर्जा साबित्य आबण 

कवीसांमेलनाांमधल े करमणुकीिे बवबवध कायाक्रम यापलीकि े आमिी 

वाड़मयीन सांस्कृती अरू्जनिी का र्जाऊ नये ? या प्रकाराला रे्ज अपवाद 

आिते ते सन्माननीय आिते, पण तरी ते अपवादि आिते. . . . . . . ’’ ( 

‘थोिां वळून मराठी कबवतेकि े‘) 

तरीिी त्याांनी आशा गमावली नव्िती. खरे नवे लेखक कवी 

वाड़मयािािरेच्या व्यापक र्जीवनिेत्रातून वाड़मयात येणार आिते असा 

त्याांनी १९९० मध्य ेव्यक्त केललेा बवश्वास आर्ज साथा ठरताना ददसत आि.े  

भारे्िां यौवन ि ेकालातीत कबवतेतून बिरांतनपणे व्यक्त िोतां. 

बित्रे ज्ञानेश्वरीवरील एका लेखात बतला ‘सात शतकाांिा सण’ म्िणतात. 

त्याांच्या मते ज्ञानेश्वरी ि े एक प्रदीघा प्रविन असेल तर अनुभवामृत ि े

तत्त्वज्ञान, लितन आि.े भाबर्क पूवापरांपरा नसताना ज्ञानेश्वराांनी तत्कालीन 

मराठी भार्ा लवबिक अशा सौंदयााने, अथावत्तेने  वाकवली, रािवली 

िोती. ‘’म्िणोबन माझे बनत्य नवे | श्वास उच्नवासिी प्रिांध िोआवे ‘’ असा 

आत्मबवश्वास असलेला ज्ञानेश्वराांसारखा प्रबतभा-प्रज्ञावांति भारे्ला 

ऊर्धर्जतावस्था ( बित्रेंिा सुांदर शब्द ‘उफािा’ ), आणू शकतो ि ेबित्रे नमदू 

करतात. ‘तुकारामाांनांतर मराठीत मोठा म्िणावा असा कवी झाला नािीि ‘ 

असांिी  धक्कादायक वाटू शकणारां बवधान ते करतात. ( पुढे ‘पुन: 

तुकाराम’च्या प्रस्तावनेत  िरीि धक्कािुक्की आि े! )  

बित्रेंना सनसनाटी बवधान करून वाद बनमााण करण्यािी 

नक्कीि खुमखुमी िोती ! अनेकाांना एका वाक्यात दखुवण्यािीिी िातोटीिी 
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िोती. आबण तरीिी वादािा धुरळा बवरेल तेव्िा पुन: एकदा कळकळीने, 

‘सत्याअसत्याशी मन केले ग्वािी ‘ असां म्िणत ि ेवािून पािाताना आपण 

अांतमुाख व्िायला िवां .  

भारे्इतकां ि एका कवी-लेखकािां मन आकर्ूान घेणारा बवर्य 

म्िणरे्ज भार्ाांतर. या बवर्यावर ‘’भार्ाांतर की भ्रम’’ या लखेातून मुख्यत्वे 

आबण अन्यत्रिी  बित्रे आपले बविार माांितात. कवीिां कुतूिल म्िणरे्ज 

भार्ाशास्त्रज्ञािां कुतूिल नािी यािी र्जाणीव ठेवून ते म्िणतात, ’’मी 

पद्धतशीर असा कसलाि अभ्यास केललेा नािी. अनुवादाच्या िाितीत 

माझ्याकि ेकसलां भाांिवल असले तर ते कृतीिां आि.े ’’  

पण  िी नुसती बवधानात्मक िाि. खरां तर बनर्धमतीच्या 

वेगळ्या वाटा म्िणून अनुवादाांकि ेएक कवी म्िणून वळताना बित्रेंमधला 

अभ्यासू स्कॉलर नेिमीप्रमाणे र्जागा आि.े िेंर्जाबमन ली व्िाफा  ( अमेररका ) 

ककवा काला िांिोल्ट ( र्जमानी ) अशा भार्ाशास्त्रज्ञाांिे दाखल ेदते ते म्िणतात 

की प्रत्येक भारे्च्या बनयमात पिणारां र्जगािां प्रबतलिि र्जर वेगळां असेल तर 

तर त्या त्या भारे्तील तत्त्वज्ञानात्मक बवधानांसुद्धा अनुवादात आशयभ्रम 

बनमााण करतील !  

इथे  ‘शब्दभ्रम’ या  बवर्यािद्दल थोिांसांि. आर्जच्या 

तत्त्वज्ञाांना/ मानसशास्त्रज्ञाांच्या सखोल लितनािा िा बवर्य. शब्द-

योर्जनातून वास्तवािद्दल बनमााण िोणारा भ्रम, भारे्तून सांक्रबमत िोणारी 

साांस्कृबतक सत्ता-उतरांि, भारे्मुळे अबस्तत्वाला पिणारे उखाणे असां मोठां  

आव्िान आकलनशक्तीला दणेारा. अबस्तत्वाच्या र्जाबणवेच्या अगदी 

खोलवर पाझरलेला, अनेक बवद्वानाांच्या पररशीलनािा िा बवर्य.   

तर असा िा बवर्य अनुभवामृतात शब्दखांिण करताना 

ज्ञानेश्वराांनी सातशे वर्ांपूवी ‘बमस्कील तरीिी तीक्ष्ण तार्ककक’ पद्धतीने 



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

मराठीत माांिला िोता यािी बित्रे आठवण दतेात . सांस्कृत भारे्त भाष्य, 

मीमाांसा , युक्तीवाद आबण आकलन यािी एक र्जोरदार परांपरा िोती. 

अस्सल दशेीवादातून ती ज्ञानेश्वराांनी मराठीत , आबण बशवाय काव्याच्या 

रूपिांधात आणली. पण त्याांनीि स्थापलेल्या वारकरी पांथीय भबक्तमागाािी 

रे्जवढी र्जोमाने मिाराष्ट्रात वाढ झाली तशी या ज्ञानमागी/वैिाररक  

परांपरेिी झाली नािी. ि ेअबतशय मित्वािां बनरीिण बित्र ेनोंदवतात.  

या पररबस्थतीत ते अनुवादाांिद्दल म्िणतात, ’’मूळ भार्ा 

आबण अनुवादािी भार्ा याांच्या दोन स्वतांत्र बवश्वाांच्या दरम्यान 

अनुवादािां एक स्वतांत्र बवश्व अस ू शकतां. . . आर्जच्या साांस्कृबतक 

आक्रमणाांच्या भाऊगदीत अनुवाद ि े स्वत:च्या सांस्कृतीिी आत्मप्रबतमा 

प्रिेबपत करून रटकवण्यािां साधन मानलां पाबिरे्ज. ’’पुढच्या  ‘मराठीिां 

ओळखपत्र ‘ या लखेात ते म्िणतात, ’’आपण मराठी भार्ी लोक र्जगातल्या 

अदशृ्य लोकाांपैकी आिोत . . र्जोपयंत मराठी भारे्तील बनदान एखादी तरी 

वाड़मयीन कृती र्जगात र्जास्त प्रभावी असलेल्या भार्ाांमध्य े अबभर्जात 

मानली र्जात नािी तोपयंत आपण अनोळखीि राहू. . ’’  

यात कदाबित साबित्याच्या शाश्वततेवरिा त्याांिा प्रगाढ 

आबण कािींना भाििािी वाटू शकणारा बवश्वास व्यक्त िोतो आि,े पण 

बित्रेंनी मराठी भार्ा स्वत: तुकारामाांच्या अभांगाांिे इांबग्लश अनुवाद करून 

अशी र्जागबतक पातळीवर नेली आि.े भार्ाऋण प्रभावीपणे फेिल ेआि.े  

‘मिाराष्ट्रात ‘वागथा’ का नािी’, ’मिाराष्ट्रािा शोध’ या आबण 

अशा लखेाांमधून बित्रेंिां मिाराष्ट्रासाठी, मराठीसाठी  तळमळणारां मन 

बनरबनराळ्या तऱ्िनेे व्यक्त िोत रिातां . ‘’आमिी गरीिी र्जरूर र्जावो . 

ताकद असेल तर िटवणारे ती िटवोत. पण या गरीिीतिी साांस्कृबतक 

बवबवधता रटकवून पुढे नेण्यािी िमता आि े ती गररिीच्या नावाने 
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बिरावली न र्जावो’’ ि ेत्याांिां भय मराठीसारख्या सांपन्न भाबर्क अवकाशािां 

र्जागबतकीकरणाच्या रेट्यात बनमूालन िोण्यािाि एक उच्चार आि.े  

पुढे ‘’भारतीय वाड़मयािी र्जागबतक प्रबतमा ‘ या लेखात एका 

वेगळ्या अांशातून तथाकबथत ‘भारतीय’ वांशाच्या पण खरे तर 

पबश्चमाळलेल्या व्िी. एस. नायपॉल , सलमान रश्दी आदद लेखकाांनाि 

प्राबतबनबधक भारतीय लेखक र्जागबतक पातळीवर मानले र्जाते या 

बवपयाासावर बलबितात आबण या कारणासाठी तरी िाांगल्या प्रादबेशक 

वाड़मयािे अनुवाद िोणे कस ेआवश्यक आि ेते ठसवतात.  

  

‘मॉस्कोतलां लितन ‘, ‘यास्नाया पोल्याना’ , ’परक्या 

िौकटीतलां साबित्य ‘ या तीनिी लेखातून बित्रे रबशयाच्या आांतररक 

सफरीवर आपल्याला नेतात. मिान रबशयन उपखांि ि ेयरुप आबण आबशया 

याांच्यामधल्या दवु्यासारखां एक वेगळांि साांस्कृबतक /साबिबत्यक बवश्व. 

आपल्या अपार कुतूिलािा, आकर्ाणािा बवर्य. बित्रेंना या दशेाला एक 

कवी-लेखक म्िणून भेट दतेा आली. स्वत: कम्युबनस्टबवरोधी बविारवांत 

असा बशक्का असलले्या बित्रेंनी लोबियावादी यू आर अनांतमूती, आबण 

कम्युबनस्ट कािा फािून टाकललेे बनमाल वमाा अशा दोन लेखकाांिरोिर 

रबशयन बवश्वात प्रवेश केला िोता.  

अथाात इथेिी एक साबिबत्यक म्िणून बित्रेंिी पूवातयारी कमी 

नव्िती. ‘’ तोल्स्तोयइतकाि िा दशे दोस्तोयेफस्की , पास्तरनाक आबण 

सोल्झेबनबत्सनिा, िेखेविा. पण माझी काकणभर र्जास्ति आस्था 

आधुबनक रबशयन कबवता आबण बित्रपट याांच्यािद्धद्धल. ब्लोक , 

माांदलेश्ताम, आख्मातोव्िा, स्वेतायेव्िाां , व्िाझनेसेन्स्की . . रबशयन 
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कबवतेिा अग्रगण्य इांग्रर्जी अनुवादक िबॅनयल वाईसिोटा िा माझा फार 

र्जवळिा बमत्र ‘’. . . !!’यास्नाया पोल्याना’ ि ेतोल्स्तोयिां साधांसां र्जन्मगाव. 

रबशयन िफााळ भूभागाांिा दषृ्टीपातळीवर अनुभव घेताना मनाने 

तोल्स्तोयमय झालेल े बित्रे ‘’ तोल्स्तोय िा नुसता कादांिरीकार नव्िता. 

मानवतेच्या भानाने पीबित झालेला , गुांतागुांतीच्या व्यबक्तमत्वातून मुक्त 

िोऊन र्जीवनाच्या सवास्पशी साधेपणािा शोध घेणारा तो एक वेदनावांत 

िोता ‘’ असां एका कवीलाि सुिणारां कािी बलहून र्जातात.  

‘उपबनर्दां आबण िांगेररयन रांगारी ‘ सारखां प्रसांगबित्र असो वा 

‘एक िांिखोर र्जपानी कवबयत्री’ सारखां एका काझुको बशराईशी या 

बर्जवाभावाच्या समकालीन कबवता-सखीिां कािीशा अबभमानाने ओसांिून 

केललेां व्यबक्तबित्रण असो, ‘असाध्य दखुणां’ मधील अमेररकेतील कबवबमत्र 

बवल्यम िाऊनिां व्यसनाच्या आिारी र्जाणां आबण स्वत: बित्रेंनी त्याला 

मोठा ताण सोसून वेिाच्या काठावरून परत माणसात आणणां असो, 

’कवीने गमावलेला र्जििा ‘ मधल्या  पूवा यरुोपातून अमेररकेत स्थलाांतररत 

जयू कबवबमत्र िबॅनयल वाईसिोटाच्या व्यबक्तबित्रणातून वारांवार स्थलाांतर 

करण्यािा आबण िहुभाबर्कत्वािा साांधा र्जोिणे असो  या सवा 

आत्मकथनातून  बित्रे आपल्याला सतत वेगळ्या अथााने साांस्कृबतकदषृ्ट्या 

दिकवत रािातात. त्याांिां बवश्वकुटुांिी अांतयााम बवशाल वैबश्वक सांदभांनी 

ओथांिून आपल्याला सामोरां येतां. आपल्या कोशािािरे पािायला 

आपल्याला भाग पाितां.  

‘िर्धलनिी लभत िघताना ‘ मध्ये बित्रे फाळणी नावाच्या 

‘खोलवर पोिोिणाऱ्या अव्याित’ र्जखमेवर आबण शोकाांबतकेवर बलबितात. 

‘’पबिल्या मिायुद्धापयंत िृिन्र्जमानीिां अबस्तत्व मध्य यरुोपात वरिढ ठरलां 

िोतां. . िाख िेथोव्िान मोत्साता िाह्मससारखे सांगीतकार , काांट , 
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शॉपेनिाउर , बनत्शे , बवटगेन्स्ताईनसारखे तत्त्वज्ञ , ह्योल्िलीन, ग्योएटे, 

ररल्क सारखे कवी , िॉईि आबण त्यािे अनुयायी मानसशास्त्रज्ञ, माक्सा 

आबण वेिर सारख े समार्जशास्त्रज्ञ ‘’ ि े आबण याहून अबधक उल्लखे 

वािताना युद्धाांच्या बवध्वांसक पररणामाांमुळे झालेल े ि े बित्रेप्रबणत  

‘साांस्कृबतक आत्मकल्पनेिे खांि ‘ आपणिी सोसल े आिते ि े र्जाणवतां . .  

आपल्यािी  मनात एक सिवेदना भळभळते .  

’पॅररसमध्य ेपरागांदा व्िावां की मिाराष्ट्री असावां ‘ या लेखात 

अनेक बनवााबसत कलावांत जया िें ि कलासांस्कृतीच्या तीथािेत्री आश्रय 

घेतात बतिा असाि सांपृक्त लेखार्जोखा बित्रे घेतात. . पण त्यािीपेिा 

लिात रािातां त्याांिां ि े स्वानुभवातून आलेलां एक बवधान-‘’ जया लेखक-

कलावांताांनी आपापला र्जीवनानुभव पूवीि काठोकाठ भरून घेतला आि े

त्याांना अांबतम कलात्मक प्रदक्रया पार पािण्यासाठी बवदशे िा 

बवर्जनाइतकाि सोईिा वाटतो’’ !! 

‘लॅरटन अमेररकेिां पुनरुत्थान’ या अगदी छोट्याशा लेखात 

स्पॅबनश भार्ा , बतच्यातील समदृ्ध साबित्य-कबवता, इस्लामच्या सांकरामळेु  

वैबशष्ट्यपूणा झाललेी अशी बतिी वळणां , बतच्या प्रसारािे दशे-भखूांि 

यािा बविार करताना तसां पाबिलां तर स्पेन ि ेयुरोपातील अगदी बतय्यम 

दर्जाािां राष्ट्र आि ेआबण स्पॅबनश बर्जथे िोलली र्जाते ते िरेिसे मागास दशे 

आिते तरीिी र्जगाला ददपवून टाकणारां साबित्य त्या भारे्त बनमााण िोत 

आि ेयातून ‘’आपापल्या भाबर्क सांस्कृतीला’’ बमळणारा आशावादी सांकेत 

बित्रे अधोरेबखत करतात.   

तसे तर बित्र े परागांदा झाल े ते अमेररकेत, आणीिाणीच्या 

काळात. दशेािािरेून दशेाकि े आबण मराठी भारे्िािरेून मराठी 

साबित्याकि ेपािायिां ठरवून. इांटरनॅशनल  रायटटग प्रोगॅ्रमिां अनेक वेळा 
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आलेलां आमांत्रण स्वीकारून . अांतगात र्जगभरच्या लखेक-लेबखकाांच्या 

सिवासािा लाभ त्याांनी या काळात घेतलाि, पण आपली बित्रकलेिी (‘ 

शुद्ध तैलरांगातील परांपराबनष्ठ तांत्र ‘) िौस भागवून बित्रप्रदशान भरवून बित्रां 

बवकलीसदु्धा ! पयाटनापुरती िऱ्यापैकी प्राप्ती करून दणे्याइतपत यािी 

माध्यमावर बित्रेंिी पकि िोती !  

 ‘अमेररका , अमेररका ‘, ‘पानगळीने झालेली सरुुवात’ िफाािे 

ददवस ‘ या प्रदीघा लखेाांमध्ये  त्याांनी या आठवणी र्जागवल्या आिते. याि 

काळात त्याांनी तुकारामाांिां, ज्ञानेश्वराांच्या अनुभवामृतािां , मराठी 

भक्तीकाव्य आबण मराठी दबलत कबवताांच्या इांबग्लश अनुवादािां काम केलां. 

तेव्िा मराठीिे एका अथी रार्जदतू म्िणूनि ते अनेक मित्वाच्या दशेाांमध्ये 

वावरले ि ेबवसरता येत नािी.  

तैलबित्राांिा उल्लखे मघाशी आला , आता बित्रपट ! 

’’सिधमािाररणी कला आबण इतर ‘प्रकरण’े ‘’ या लखेात बित्रे कबवता 

आबण बित्रपट यातली सूक्ष्म साम्यस्थळे उलगितात. वस्तुदशी ककवा 

िॉक्युमेंटरीपासून र्जाबिरात व्यवसायात असताना त्यािा अभ्यास आपण 

कसा केला ि े साांगतात. पुढ े भाऊ पाध्याांच्या गोदाम या कथेवर पटकथा 

बवकबसत करून ते यािी माध्यमाच्या राष्ट्रीय बित्रपट मिामांिळ 

पुरस्काररूपी प्रकाशझोतात आले. पुरस्कार म्िणून त्याांना िी पटकथा 

ददग्दर्धशत करण्यािा सांपणूा खिा बमळाला आबण गोदाम िा बित्रपट त्याांनी 

१९८३ मध्य े पुरा केलािी ! आता आांतरराष्ट्रीय ददग्दशानािे िान्समध्य े

बमळालेले दोन पुरस्कार !  बित्रकला आबण बसनेमा, या न परविणाऱ्या 

वादळी प्रेमकथा अशा रीतीने त्याांच्या कलात्मक अनुभवाांिा एक भाग 

िनून राबिल्या.  

‘लिदी कवी आबण कबवता’’ , ‘लिदी भार्ासाबित्याच्या िेत्रात 

‘ या दोन लखेाांिे बवर्य स्पष्ट आिते. र्जागबतक साबित्यािा अभ्यास 
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करताना अथााति बित्रेंनी समकालीन मुख्यप्रवािी  लिदी कबवता व 

साबित्य याांिा मराठीशी तौलबनक अभ्यास कधीिी सोिला नािी. भोपाळ 

येथील ‘वागथा’ या भारत भवनच्या काव्यशाखेिे बित्र े १९८४ मध्ये 

बनदशेक झाल े िी मराठीसाठी केवढी अबभमानािी गोष्ट िोती ! या 

मुक्कामात अशोक वार्जपेयी , श्रीकाांत वमाा या लिदी कबवतेतील 

मिानुभावाांिरोिर त्याांनी स्नेि र्जोिला, काम केलां. कुां वर नारायण , रघुवीर 

सिाय , केदारनाथ लसि , बवनोदकुमार शुक्ल , िांद्रकाांत दवेताले , बवष्णू 

खरे आदद लिदी कवी आबण अनेक लिदी साबिबत्यकाांशी दढृ पररिय करून 

घेतला.       

‘शतकाांिा सांबधकाल‘ आबण ‘पुन: तुकाराम ‘ िद्दल अगदी  

थोिांसां.  

‘शतकाांिा सांबधकाल‘या लेखसांग्रिामध्य ेबित्र ेमलूत: बवसाव्या 

शतकाच्या भूतवतामानािां आसन माांिून एकबवसाव्या शतकािद्दलच्या 

त्याांच्या भादकताांिी आबण भयाांिीिी ििाा करतात . इथेिी त्याांच्यातला 

स्कॉलर खपू माबिती र्जमा करतो, त्याांच्यातला कवी त्या माबितीतल्या 

सत्य-सत्वात्मक कें द्रािा शोध घेतो. आपल्याला तसे माबिती असललेे अनेक 

बवस्कबळत वाटणारे तपशील त्याांच्या आांतररक सतू्राांसकट बित्रेंच्या 

बनवेदनशैलीत  प्रमाणिद्धतेने  गोवल ेर्जातात.  

दसुरां मिायुद्ध, अणुध्वांस , इस्लामी आव्िानािा इबतिास 

आबण भबवतव्य , कम्युबनस्ट राष्ट्राांिां उत्थान आबण पिझि , अमेररकेिा 

मिासत्ता म्िणून उदय , भावी शतकातील भारतािी ( ‘लिदलुँि’) 

शक्तीस्थाने ( ‘भारतीय उपखांि िा साांस्कृबतक परांपराांिा कोशि आि े‘-) व 

मयाादा, गाांधीवादातले बिरांतन तत्त्व ( ‘ गाांधींिी समार्जव्यवस्था नैबतक व 
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आध्याबत्मक आि े ‘) , त्यात बित्रेंना गवसणारे  आश्वासन िी सवा दोन 

शतकाांच्या सांबधकालात सामावललेी आव्िानां , आशा. .  

सगळ्यात मोठा प्रश्न लिसेिा. लिसेिा अनेक पातळ्याांवर बित्र े

बविार करतात. लैंबगक सांिांधातली , िांगळवादातून िोणाऱ्या 

पयाावरणसांिारातून ओढवणारी , व्यापारी विास्व स्थापण्यासाठी 

मिासत्ताांच्या सांघर्ाातून पोसणारी व शेवटी मिायुद्धात पररणत िोणारी 

लिसा. िी या शतकािी सवाात मोठी दणेगी असे मानणारे बित्र ेपुन:पनु: 

गाांधींच्या अलिसेकि,े त्यातून प्रतीत िोणाऱ्या सांतत्वाकि े , िुद्ध-रै्जन 

दशानाांकि ेभबवष्यातल्या लिसेवरिा प्रभावी उतारा म्िणून पािातात.  

मात्र त्याांिा िा िहुआयामी आवाका एका कवीच्या र्जाणीवेत 

सामावललेा, प्रत्यि कृतीला पारखा असाि आि.े स्वत:च्या आयुष्यातील 

वादळाांना, शोकाांना कबवतेवरील बनष्ठसेकट सामोरा र्जाणारा , त्यासाठी 

दशेाांतर, भार्ाांतर स्वीकारणारा िा कवी कािी कवी-क्राांतीकारक नािी 

ककवा पररवतानासाठी कृतीशील कवी-कायाकताािी नािी. तो कवी-तत्वज्ञ-

सांतप्रवृत्त माणूस आि.े  

इथेि बित्रेंिां मराठीपण त्याांना पुन: मराठीच्या मािरेी 

तुकारामाांच्या पदरी घालतां.  

अणुहून तोकि ेआबण आकाशाएवढे तुकोिा त्याांच्या प्रश्नाांदकत 

तळमळीला शाांततेिा पूणाबवराम दऊे शकतात.  

तसां तर ‘बतरकस आबण िौकस ‘ मध्येिी ‘’तुकारामाबशवाय 

कबवता ?’’’’कबलयुगी कबवत्व करती पाखाांि ‘’ यातून तुकाराम आलेि 

िोते. पण उत्तरोत्तर राांगि े तुकाराममिारार्जि  बित्रेंिां भावबवश्व 

व्यापताना ददसतात .  
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‘पुन: तुकाराम ‘ च्या दीघा प्रस्तावनेत यािी कारणां येतात. ती 

कािीिी असोत, ती अनेक आिते, बववाद्य पबवत्रयाांनी भरललेी आिते. र्जस े

की तुकोिाांिे कुणिी असणे ! 

‘’तुकोिाांिा भार्ाबवश्वाशी असललेा सांिांध िा शेक्सबपअर , 

राब्ल े , सेव्िाातेझ सारखा आि े : तो प्रथम र्जीवनाशी भारे्द्वारा असललेा 

सांिांध असून पुढ े त्यािे रुपाांतर भारे्द्वारा वाड़मयाशी असलेल्या सांिांधात 

िोतां’’. .  

’’आपण तुकोिाांिी गाथा वाितो ती बतच्या अप्रबतम िाह्य 

भार्ारूपािा आस्वाद घ्यावा म्िणून नव्ि े , तर बतच्या अांत:स्तरीय 

आशयािा बववरणातीत िोध व्िावा म्िणून. ’’. .  

पण ि ेबलबिणाऱ्या बित्रेंिा मानबसक वू्यि कोणता आि ेयािा 

बविार करताना र्जाबणवेच्या पातळीवर स्वीकारून आयुष्यभर  

धाांिोळलेल्या अबस्तत्ववादी , ईश्वरबनरपेि बविारसरणीतून नेबणवेतल्या 

अस्सल मराठी भक्तीमागााने तुकारामाांमाफा त ते स्वत:िी सुटका करून घते 

आिते अशी शांका येत रािते.  

बित्रेंिा तुकारामाांना अभ्यासण्यािा दषृ्टीकोन त्याांच्या इतर 

दषृ्टीकोनाांइतकाि तार्जा व वेगळा आि.े . परांपरा व आधुबनकतेिी साांगि 

घालणाऱ्या अनेकाांना त्यात आत्मशोधािे पिसाद सापितील. तो एक 

स्वतांत्र बवर्य आि.े  

समारोप करताना  मी मात्र पुन: ‘बतरकस आबण िौकस ‘ कि े

आबण त्यातल्या ज्ञानेश्वराांवरच्या एका लेखाकि ेपरतून येणार आि.े  

अनेक दशे, पररसर, भार्ा, सांस्कृती. कबवता, बित्रकला, 

र्जाबिरातसृष्टी आबण मग बित्रपट ििेी माध्यम. कबवतेसाठी आयुष्याशी 
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कोणतीिी तिर्जोि न करणाऱ्या, त्यासाठी आर्धथक अबनबश्चतीिी बनवि 

करणाऱ्या , भोपाळच्या मुक्कामी ददुवेी वायुगळतीत आपला एकुलता एक 

मुलगा आशय यािा अकालमृत्यू सािणाऱ्या ददलीप पुरुर्ोत्तम बित्रेंनी या 

पुस्तकातील पस्तीस लखेाांमध्ये अगदी शाांत सांतुबलत स्वरात र्जीवनाच्या या 

परा-कोटींवर बलबिले आि.े सवा लेखनात स्वदशे आबण स्वभार्ा याांिा 

त्याांनी यथाथा अबभमान िाळगला आि.े ‘’ आता उपायवनवसांतु ‘’ या  तरल 

लेखात ते ज्ञानेश्वराांनी ‘उपायवनवसांत’ु असां रे्ज बवशेर्ण बनवृत्तीनाथाांना 

उद्देशून योर्जलां आि े त्यावर सुांदर भाष्य करतात . . ’’ आत्मबवमोिनािे 

शास्त्रोक्त मागा अरण्यासारखे बवबवध, घनदाट, वाट काढायला कठीण. पण 

या सगळ्याि अरण्यात वसांतऋतु येतो तेव्िा अरण्यि ििरून त्यािा स्वगा 

िोतो, वाट काढावीि लागत नािी. . ’’, ‘’मी कोणत्यािी अथााने 

अध्यात्मपथावरला यात्रकेरू नािी . जया अबस्तत्वलिदवुर मी आि ेबतथल्या 

बतथे माझां आत्मभान उदांि व्िावां असां मला वाटतां !’’  

एका कवीिां मागणां ि े असां अमयााद सौंदयााने लखलखतां , 

अनाकलनीय आनांदाने आपण भारावून र्जातो. .  

आपलां ‘मराठीिां ओळखपत्र ‘ दकती अनमोल आि े यािी 

यथाथा र्जाणीव िोते.  
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‘वतृ्तिद्ध वतृ्ती : माझ्या वृत्तिद्ध रिना ‘ : स्वामी 

बनश्चलानांद  

 

 

कुसुमाग्रर्ज, लवदा, मढेकर, दद. पु. बित्रे , गे्रस , िोरकर, रेगे 

याांच्यावर पोसललेा लपि घेऊन कबवता बलिायला सुरुवात केली िोती खरी 

,  

त्या कबवताांतली कधी लयतत्त्वे  कधी मकु्ततत्त्वे  मूळ 

रसतत्त्वात एकर्जीव िोऊन भावली िोती खरी,  

घरात व्याकरणाच्या पुस्तकाांिी कमी नव्िती खरी,  

पण वृत्तिद्ध कबवतेकि ेगाांभीयााने पािण्यासाठी एका सांन्यस्त 

कवीिी गाठ पिावी लागली.  

स्वामी बनश्चलानांद. त्याांिा ‘वृत्तिद्ध वतृ्ती- माझ्या वृत्तिद्ध 

रिना ‘ िा पबिलाि कबवतासांग्रि माझ्यासमोर आि.े रूपाली पबब्ललशग 

िाऊस, कोल्िापूर याांनी ४ र्जानेवारी २०१४ रोर्जी सासवि येथील 

साबित्य सांमेलनात प्रकाबशत केललेा. सांग्रिात एकसष्ट कबवता आिते, 

र्जवळपास बततकां ि स्वामींिां वय असावां असा अांदार्ज . मनोगतात गेली 

पस्तीस वरे् सांन्यस्त र्जीवनात उत्तर भारतातील वास्तव्यात मराठी 
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कवींच्या समदृ्ध रत्नभाांिारातल्या वृत्तिद्ध कबवताांनी केललेा सांस्कार मनात 

बर्जवांत राबिल्यािा उल्लखे स्वामींनी केला आि.े  

वृत्तिद्ध वृत्तीिा असा र्जाणीवपूवाक शीर्ाकात, मनोगतात 

केललेा उल्लखे एका प्रदीघा ध्यासािा, अभ्यासािा पररपाक आि.े इथ े

कबवतेसाठी वृत्त नािी, वृत्तासाठी कबवता आि.े म्िणून तर नव्या बपढीिां 

लि आक्रमक आग्रिाने वधेून घेण्यािी शक्ती या व्यबक्तमत्वात आबण त्यातून 

अांकुरलले्या कबवतेत आि.े एरवी ती कबवता बतच्यापुरतीि राबिली असती. 

अनेक श्रेष्ठ पूवासूरींनी काय वृत्तिद्ध लेखन केलां नािी ? ते त्याांच्यात्याांच्या 

सांग्रिात वािायला बमळतांि की आपल्याला.  

बशवाय , आर्ज र्जागबतक कबवतेति बवबच्छन्न आबण व्याबमश्र 

र्जाबणवाांिा काळ आलेला असताना रु्जन्या वृत्ताांिां पुनरुज्जीवन िी गोष्टि  

प्रबतगामी वगैरे वगैरे वाटण्यािी िरीि शक्यता आि.े बशवाय असा आरोप 

करून वृत्तिद्धतेच्या किक बशस्तीतून मोकळे िोणे अबधक सोपेिी आि े!  

इथे या बनबमत्ताने मूलत: स्वतःलाि केलेला एक प्रश्न. का 

बलिायिी वृत्तिद्ध कबवता ? आर्जवर मनात साठलेलां आशयद्रव्य कबवतेतून 

आपोआप अवतरताना  अनुभवलां त्यािा थरार इतका िोता की कोणत्यािी 

प्रकारिी कृबत्रमता, सांस्करण कबवतेवर करणां या गोष्टी  कबवताधमााशी 

बवसांगत अशी माझी स्वत:िीि धारणा िोती. आता इथ े तर अत्यांत 

र्जाणीवपूवाक प्रत्येक शब्द अवतरतो आि े ! पण बलबिताना अनुभव असा 

आला की तेि रु्जनां आशयद्रव्य आता बनरबनराळ्या साच्याांमध्ये सुखाने 

पाझरतां आि,े िोय, िीसुद्धा अस्सल बनर्धमतीप्रदक्रयाि आि े , बिच्यातिी 

अथाांग आनांदमय प्रबतभा एक वेगळा खेळ खेळते आि.े  

बशवाय , कुणी साांबगतलां की वतृ्तिद्ध बलबिणां म्िणरे्ज 

कबवतेच्या इतर सवा रूपकळाांशी फारकत घेणां ! कबवता म्िणरे्ज र्जगण्यािी 
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समग्रता, या समग्रतेत सामावललेी  वृत्तिद्ध कबवता म्िणरे्ज सौंदयाशाली 

वैबवध्यपूणा आकृबतिांधाांिी लयलटू , तालिद्धतिेे कानामनात रेंगाळणारे 

सांस्कार, एक समृद्ध साांस्कृबतक सांबित , रे्ज र्जपायिां आि,े त्यािां  सांवधान 

करायिां आि े . आबण िो, समकालीन आशय या आकृतीिांधात 

उतरवण्यािा प्रयत्न करायिा आि े!  

पण नािी, िी सोयीस्कर समन्वयवादी भूबमका स्वामीर्जींना 

बततकीशी समाधानकारक वाटत नािी.  

कबवतेसांिांधी त्याांिी धारणा अगदी दसुऱ्या टोकािी आि.े 

त्याांिे म्िणणे अगदी साधे आि.े लय ि ेबनसगाािां आबण र्जीवनािां प्राणभूत 

तत्त्व आि.े झऱ्यािां झुळझुळणां , समुद्रािी गार्ज , वाऱ्याने िोणारी पानाांिी 

सळसळ, अगदी आपल्या हृदयािी धिधि ि े सारे बनसगाातले ध्वनी 

लयिद्ध असतात. याला अपवाद नैसर्धगक प्रकोपाांिा. पण तो अपवादि, 

मूळ बनयमाला अधोरेबखत करणारा.  

अस े असताना , स्वामीर्जी प्रबतपादन करतात की वृत्तिद्ध 

कबवता िीि नैसर्धगक कबवता आि े ! मुक्तच्नन्दाच्या नावाखाली गद्यमय 

कबवता बलबिणे िाि कबवतेच्या बनसगााशी बवद्रोि, कृबत्रमता आि!े 

याबवर्यीच्या ििेतील त्याांिेि शब्द उद्धधृत करायिे तर – 

‘’ एका मुद्यावर मात्र माझा दबृष्टकोण सवास्वी वगेळा आि.े रे्ज 

कािी नैसर्धगक असतां, ते लयिद्धि असतां. . . . बनसगाातले भूकां प, बवरे्जिा 

किकिाट, जवालामुखी वगैरे अपघात वगळता िाकीिे सवा ध्वबन 

लयिद्धि असतात. . . . त्यामुळे आमिे मनोभाव अत्यन्त नैसर्धगकपणे 

व्यक्त झाले तर ते तेिी स्वाभाबवक रीत्या लयिद्ध - वृत्तिद्ध असायला 

िवेत, असां माझां मत आि.े त्यामुळे वतृ्तिद्ध बलखाण ि े माझां मबमशनरी 
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कायाम नसून माझ्या भावनाांिी नैसर्धगक अबभव्यबक्त वृत्तिद्धि असते, िा 

अनुभव आि.े . . . . ! यातला आणखी एक िारकावा असा की रिनेच्या 

आशयानुसार बततक्याि सिर्जतेने वृत्तािी लय तयार िोते, तो आशयि 

वृत्तािी बनवि करतो. . . . . िािी अनुभव. ऑकुा टच्या एका समूिात 

अष्टािरीिे धि ेदणे्यासाठी कािी रिना करायिां ठरवलां तेंव्िा लिात आलां 

की एकेका वृत्तािी लय मनात गुणगुणत असताना त्या वृत्तानुरूप आशय 

शब्दिद्ध िोत गेले. . . !’’ 

तर ‘वृत्तिद्ध वृत्ती’ मागिी कवीिी भूबमका िी अशी आि.े 

लयीला अनुसरत आशय बर्जथ े प्रकटतो त्या पातळीपयंत कवीला र्जायिे 

आि.े ि ेअभ्यास आबण ध्यास यातून साध्य िोत असतां. .  

कबवतासांग्रिाच्या मखुपषृ्ठावरिां  कािेच्या ताशीव अगबणत 

पैलूांिा झळाळ बमरवणारां, सोनेरी प्रकाशात न्िायलेलां पारदशी दक्रस्टलिां 

कमळ स्वामींनीि कॅमेरािद्ध केललेां आि े आि.े वृत्तिद्ध कबवतेत एकएका 

शब्दािी अशी पलैूदार बनतळ घिण र्जपत आशय बशबल्पत करायिा 

असतो. सवा शब्दाांिा बमळून एकारलेला झगमगता िौल असतो.  

एकूण गणवृत्त,े मात्रावतृ्ते व प्रिबलत छांद याांिी सांख्या 

शांभराच्या घरात सिर्ज र्जाईल असां स्वामीर्जी साांगतात. . त्यािद्दलच्या 

आपल्या शांकाांना समाधानकारक उत्तरे त्याांच्याकिूनि बमळतात. उदा. 

मघा उल्लखे झालेला  अष्टािरी िा आठ अिरे असललेा छांद आिे, 

छांदाांमध्ये अिरसांख्या िा बनकर् असतो. याअांतगात लघुगुरूक्रमानुसार मग 

अनेक वृत्त ेअष्टािरीच्या अांतगात येतात. अष्टािरी (अनुषु्टप्) िे बवबवध भदे 

बित्रपदा, माणवक, बवद्युन्माला, समाबनका, प्रमाबणका, गर्जगबत, िांसरुत, 

नाराबिका, गभावती व अनुगीत या सवा वतृ्ताांत स्वामीर्जींनी अष्टािरीिे 

धि ेदणे्यासाठी अन्यत्र काव्यलेखन केल ेआि े! 
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सांस्कृत साबित्य, व्याकरण , छांद:शास्त्र आबण काव्यशास्त्रािा  

दाांिगा व्यासांग असलले्या स्वामींनी अशी अनेक अपररबित वतृ्ते , 

उदािरणाथा अष्टािरीिी नाराबिका व सामाबनका िी वृत्ते, तसेि अन्यिी 

वृत्ते - गांगोदक, मत्तकोकील, तोटक, क्रीििांद्र , िांपकमाला, श्रवणाभरण 

आदद या सांग्रिातून मराठीत आपल्यासमोर ठेवली आिते.  

स्वामीर्जींनी बनरबनराळ्या वृत्ताांत अगदी दनैांददन र्जीवनातला 

आशय िाताळला आि.े अगदी सुरुवातीलाि त्याांच्या  श्रवणाभरण 

वृत्तातील (लललल गालल गालल गा ललगा ललगा ललगा )‘ददवस 

उर्जाित ‘या रिनेिां एक किवां – इथ ेएक नोंद करावीशी वाटते -बवलिण 

शब्दप्रभुतेतून ते शब्दाांिी नवी आल्िाददायक रूप े िनवतात, वृत्ताच्या 

कोंदणात ती िसवतात. ( र्जस े , या किव्यातील िाांदण िा शब्द, िाांदणी 

या शब्दाऐवर्जी योर्जलेला )  

‘’लुकलुक िाांदण मावळते िळु , झुांरु्जर गार िवा सुटता  

लखलख शुक्र मललू पि ेर्जणु पबश्चम गाठत मावळता  

सळसळ वेळूिनातुन ऐकत िावरली रटटवी उिते  

दांवभरल्या गवतात थरारून पान शिारत पाझरते ‘’    

पबिल्याि किव्यातील या िार ओळींमध्य े र्जणू तीन बमती 

असलले ेएक बित्र श्वसते आि.े एका अ-नागर , बनसगारम्य वातावरणातील 

पिाट बतच्या सूक्ष्मभव्य रांग-ध्वनीबित्राांसि आपल्या सांवेदना वेढून घतेे 

आि.े श्रवणाभरण ि े वतृ्ति ( कानातल्या िालताना िुलणाऱ्या लोंित्या 

आभूर्णासारखी) लबिवाळ लय असललेे आि,े मराठीत कमीि वापरले 

गेलेल.े स्वामीर्जींनी त्यािी मनोिारी शक्ती ओळखून ते इथे अस े योर्जल े
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आि े की त्या वृत्तात बलिायिा/ बलबिलले े अबधक वािायिा मोि 

आपल्याला पिावा.  

 

यापैकी गांगोदक वृत्तातील ( गालगा गालगा गालगा गालगा 

गालगा गालगा गालगा गालगा ) पल्लेदार अन गबतमान लयीिा 

भयभावनेच्या आबवष्कारासाठी वापर करणारी िी अशीि एक प्रभावी 

रिना –‘’एकटे िालता साांर्जवेळी’- 

आपण ओळीतल्या र्जणू पाठलाग करणाऱ्या पावलाांसारख्या 

लयीतूनि घेरले र्जातो. . एक अज्ञात अनाम भय.  

-एकटे िालता साांर्जवळेी कस े लोपते धैया अन सांभ्रमािी 

बस्थती  

िालते पालवी , वाट अांधारली, पान वारे्ज तरी िाहुलीिी 

बभती  

खुट्ट वारे्ज र्जरास े, मना वाटते आपली सावली का भुतासारखी  

एरव्िी लिमतीिे िि ेिोलण ेसवा शक्ती कशी आर्ज िो पारखी 

‘’  

मात्रावृत्त वनिररणी ( ३२ मात्रा, ८+८+८+८ अशा िार 

टप्प्यात एक ओळ पूणा िोते ) नावाप्रमाणेि द्रतु लयीतल.े या वतृ्तात 

कथानक शोभून ददसते , उत्कां ठेिा पररपोर् िोतो. स्वामीर्जींच्या अनेक 

रिना या वतृ्तात आिते, त्यातील कािी फेरफटक्याला बनघाल्यावर 

ददसणाऱ्या बनसगाशोभेवर आिते. पण  ‘मृत्युपत्र’ या नावािी एक सुांदर 

रिना आि.े ती कथनात्म तांत्रािा अवलांि करणारी आि.े एका  अबनकेत 
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अबतवृद्ध दररद्री माणसािे त्यात वणान आि.े त्यािी बस्थती, त्यािी भ्रमांती 

त्यािा िेवारशी मृत्यू आबण त्याच्या मळक्या फाटक्या पिशीत सापिलले े

‘मृत्युपत्र’!  

उशाखालािी पिशी काढुन पोबलस पािी उलटुन सारे  

कािी िोळे , सुकी भाकरी, पुरिुांड्या अन दाणे खारे  

गुांिाळीच्या मधून बनघती पादकटातल्या नोटा कािी  

सोित त्याांच्या एक बिठोरा , ओळ लागुनी पसरे शाई  

इतकां  साधां अन प्रभावी वणान ! आठ किव्याांिा िार्ज असाि 

कथेच्या प्रवािासारखा , र्जणु गद्यानेि पद्यािे स्वरूप सिर्जतेने  घेतल े

आि.े िी सिर्जता िा स्वामीर्जींच्या शैलीिा एक बवशेर् आि.े िी 

अभ्यासातून , सतत लितनातून आली आि.े  

 

िी सिर्जता भार्ा-शैलीप्रमाणेि बवर्य-वैबवध्यातूनिी प्रकट 

िोते. दनैांददन र्जीवन अगदी िारकाव्याांसि अनेक वतृ्ताांच्या बित्र-िौकटीत 

बनमूट उभ े रािते !  

वृत्त िांपकमाला मराठीत बवशेर् वापरल ेगेललेे नािी. ’’गालल 

गागा गालल गागा ‘ असा साधा अन मोिक पररवेर् धारण करणाऱ्या या 

वृत्तात तशाि मोिक लाघवी भावनाांिा आबवष्कार ‘ऐक र्जरा ना ‘ या 

रिनेत आि.े  
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(याि नावािी इांददरा सांताांिी एक रिना उगीि िी कबवता 

वािताना आठवली िोते, पण त्या गूढगभा उदासीिा या रिनेतील 

प्रणयोत्सुक भावाशी दरुूनिी सांिांध नािी. . ) 

‘’झाांर्जर वारा कातळमाळी  

भोकर िोरे कार्जळर्जाळी  

िाखुन घेता माधुर ओठी  

िोलत र्जाऊ लाघव गोठी  

ऐक र्जरा ना. . ’’ 

पांििामर वृत्तात (लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा ) 

वीरभाव अबधक खलुतो. बनसगाािां रौद्ररूप प्रत्येक ऋतूत वेगळ्या प्रकारे 

सत्ता करतां . . ’बनसगािक्र‘िां पबिलां किवां वानगीदाखल - 

‘’प्रिांि सूया तापला , उन्िात पेटती ददशा  

र्जमीन भारु्जनी बतच्या उफाळती झळा कशा  

तिानल्या र्जीवाांस ना बमळे कसाि आसरा  

र्जलाशयात कोरड्या कुठेि ओल ना र्जरा ‘’. .  

गे्रसाांच्या कबवतेिा अथा लावण्यात रमणारे स्वामीर्जी 

स्वत;च्या कबवतेत मात्र सुस्पष्ट आशयसूत्राांिाि पाठपुरावा करताना 

ददसतात , िा त्याांच्या रोखठोक स्वभावधमाािा बवशेर् आि,े पण त्यामुळे 

कळण्या न कळण्याच्या सीमेवरील कािी व्यक्त करणे राहून गेल ेआि ेअसां 

आपल्याला मात्र वाटत राितां . .  
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अनेक रिना उपदशेात्मक आिते, र्जीवनात काय करावे, काय 

टाळावे ि ेसाांगणाऱ्या आिते , दशेकालबस्थतीवर भाष्य करणाऱ्या आिते. 

िा कवीच्या ‘स्वामी’ या समार्जातील गुरुत्वदशाक र्जाबणवेिा  भाग आि.े 

अशा प्रकारच्या सवाि रिना अगदी अांतरांगीच्या रांगातल्या, सशक्त अशा 

आिते. व्यबक्तगत स्तरावर मानबसक दिुालतेिा आबण सामाबर्जक स्तरावर 

िुर्जिुर्जलेल्या दरु्जानतेिा बध:क्कार करणाऱ्या आिते.  

‘’सिर्ज र्जगत र्जाणे का न यावे कुणाला  

दफरून दफरून का रे द:ुख दावा र्जगाला  

अर्जि कसि झाल ेयािना साांत्वनेिी  

सतत करून घाई लक्तरे टाांगण्यािी ‘’ ( माबलनी वृत्त ) ,  

ककवा  

‘’दशे झाला कोंिवािा , राखणी िोराांकि े 

मार सावाांना पि े 

आर्ज सत्तेिी िुलाणे दरु्जानाांनी िाांधली  

मेर्जवानी राांधली ‘’ ( अधासमवतृ्त भ्राांत ) िी कािी उदािरणे.  

अस े र्जरी असल े बनसगाािे कोमल आबवष्कार , िळुवार  

भावना , प्रणय, प्रतीिा, वात्सल्य , कौटुांबिक बववांिना सामाबर्जक समस्या, 

लिान मलुाांिां िरवलेलां िाल्य या सवा अनुभतूी कोणत्यािी  कवीच्या 

सांवेदनाांना नेिमीि स्पशा करतात. कवीच्या भूबमकेतून त्या  स्वामीर्जींनीिी  

टाळलेल्या नािीत . . िी एक प्रकारे साांकेबतक वू्यिाांशी िांिखोरीि आि.े  

‘’नका पाकळ्याांनो सिा  अांगणी या पिाटेि साांिू  
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नको रे दांवा थेंिनिी पुन्िा उांि र्जाळ्यात माांिू  

नको स्नान केल्यावरी गार वाऱ्या असे अांग झोंिू  

नका पुांर्जक्याांनो ढगाच्या बनळ्या आसमांतात लोंिू . . ’’   

क्रीििांद्र वृत्तात  (लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा 

लगागा ) व्यक्त झालेली िी सार्जणािी व्याकूळ प्रतीिा.  

पण अशा प्रकारिां भावदशान िा  त्याांच्या कबवतेशी असलले्या 

िाांबधलकीतून आलले्या भूबमकेिा भाग आि.े असां असल्यामुळे  अगदी 

िक्काच्या सांन्यस्तवृत्तीवरिी ‘’माझी सारी लिता त्याला ‘ असां 

खणखणीतपण ेसाांगण्यािा त्याांिा अबधकार बशल्लक राितो.  

याच्यासाठी त्याने गावे  

त्यािे गाणे याने व्िावे  

घेण्यादणे्यािे ना दावे  

कोणी माझे का रे व्िाव े? 

माझे येथ ेकोणी नािी  

एकाकी मी माझा रािी  

पोटासाठी बभिा घेई  

वैराग्यािे गाणे गाई . . ( वृत्त बवद्युन्माला – ‘गागागागा 

गागागागा “)  

अनेक दरु्धमळ वृत्त ेआबण अनेक अस्पशा बवर्य . . स्वामीर्जींच्या 

भार्ाप्रभुत्वाला कसलाि अिसर नािी. सांस्कृत आबण इांबग्लश या दोन्िी 

‘स्वाबम’त्व गार्जवणाऱ्या भार्ाांिा आबण अनेक ज्ञानशाखाांिा सारखाि 
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व्यासांग असल्यामुळे  िहुआयामी पररशीलनािी सखोलता त्याांच्या कबवतेत 

उतरली आि.े  

शेवटी , ऐन उमेदीत भगवी वस्त्रे धारण करून घेऊन 

बिमालयगमन करणारे एक सांन्यासी स्वत:तल्या कवीपणािा एक अबलप्त 

आबवष्कार या सांग्रिातून करत आिते , स्वत:च्या अबभव्यक्तीपेिा वृत्तिद्ध 

कबवतेिी अबभवृद्धी िा त्याांिा ितूे आि,े  आबण त्याांिा िा वेगळ्या 

प्रकारिा परम-अथा अनेक पातळ्याांवर यशस्वी झाला आि.े .  
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र्जगन्नाथािा रथोत्सव-- एक अथाान्वयन-

रसग्रिण 

 

 

(स्वातांत्रयवीर सावरकर अांदमानात र्जन्मठेप भोगत असताना 

केलले ेि ेकाव्य) 

ऐश्वये भारी या अशा ऐश्वये भारी 

मिारार्ज आपुली कथा ना कुठे बनघे स्वारी |धृ|| 

ददक बिबतर्जाांिा ददैदप्य रथ तुझा सुटता 

ह्या कालपथाच्या अतुट उतरणीवरता 

नित्रकणाांिा उठे धुराळा वरता  

युगक्रोश दरूी| मागुती युगक्रोश दरूी |  

मिारार्ज आपुली कथा ना कुठे बनघे स्वारी?|| 

 

(२) 

पुसूां नयेबि परी| पुसतस े|पुसूां नयेबि परी| 

बमरवणूक िी दकमथा अथवा कुठे बनघे सारी  

दजुया कुण्या द्वारी| र्जावया दरु्जा कुण्या द्वारी 
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ककवा केवळ बमरवत येई परत बनर्जागारी  

ह्या सूयाशताांच्या दकती दजुया मशाली र्जळती  

मधुनीि  शतावबध िांद्रजयोबत ह्या अिती 

सरसरत िाण ि ेधूमकेतूिे सुटती 

दकबतदा आबण तरी | िीबि तैं |दकबतदा आबण तरी 

उठे। िमकुबन राबत्र पुरातन बतच्या अांधकारी | 

मिारार्ज आपुली कथा ना कुठे बनघे स्वारी?|| 

(३) 

र्जीवािीि दकती | कथा या| र्जीवािीि दकती || 

रथासी र्जगन्नाथ तुझ्या या ओढू रे्ज झटती 

जवालामुबख पांक्ती|पासुनी | जवालामुखी पांक्ती| 

मज्जालपिापयंत प्रस्फुरटता र्जी र्जगती 

उांिलनि पाठी | पुढती वा |उांिलनि पाठी | 

गती बततुकी तव रथ झटतसे ओढायासाठी 

इच्छाांत आबण या भूतमात्र वेगाांच्या 

ओवून लगामा तुझ्या परम इच्छेच्या 

त्या अतूट उतरणीवरती िो काळाच्या 

खेळत िा अतलीं | रथोत्सव | खेळत िा अतलीं 

मिारार्ज आपुली कथा ना कुठे बनघे स्वारी?|| 

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

''नासदासींनॊसदासीत्तदानीं नासीद्रर्जॊ नॊ व्यॊमापरॊ यत् । 

दकमावरीव: कुिकस्यशमान्नभ: दकमासीद्गिनां गभीरम् ॥१॥ 
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न मृत्युरासीदमृतां न तर्धि न रात्रया।आन्ि।आसीत् प्रकॆत: । 

आनीदवातां स्वधया तदकॆां  तस्माद्धान्यन्नपर: ककिनास ॥२॥'' 

ऋग्वेद 10. 130 

  

तेव्िा सत नव्ितां आबण असतिी नव्ितां . 

आकाश नव्ितां आबण त्यापबलकििे बवस्तारिी. 

काय सवात्रावरझाकोळलां िोतां ? कुठे? कुणाच्या आश्रयाने ? 

गूढ गांभीर पाणी सवात्र िलेकावत िोतां काय? 

मृत्य ूनव्िता म्िणून अमृतत्विी नव्ितां. न रात्र िोती ना 

ददवस स्वतःला र्जाणणारां एक वायुरबित तत्त्व प्रस्फुरत िोतां. 

त्याबशवाय अन्य कािी नव्ितां. 

ऋग्वेदकाळापासून प्रबतभावांताांना आकर्धर्त करणारां ि े

बवश्वरिस्य. अांदमानात र्जन्मठेप भोगत असलले्या सावरकराांना 

अबस्तत्वाच्या त्या कें द्राकिून दकती शाांत प्रेरणा बमळत असल्या पाबिरे्जत 

की त्याांनी 'र्जगन्नाथािा रथोत्सव' सारखां एक रूपक प्रज्ञाििुांनी त्या बनषू्ठर 

िांददवासातिी अांतःििूांनी पाबिलां शब्दाांत साकारलां. बवश्वबनयांत्याला 

त्याच्या अगम्य अफाट रिनेिद्दल प्रश्न केल.े र्जगनाथािा रथ िी आपण 

सामान्य व व्यविारात स्वीकारललेी एक प्रबतमा, पुरीच्या र्जगन्नाथ 

मांददरातील एक कमाकाांि, जयात दवेािे बवराट मांददरसदशृ तीन रथ सगळे 

भाबवक यात सवा पांथमताांिेएरवी बनबर्द्ध मानलेल ेलोकिी येतात, बमळून 

आर्ाढ शुद्ध बद्वबतयेला ओढत नेतात. 
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कृष्ण, िलराम व सुभद्रा िी तीन भावांि ेआपल्या मावशीला 

भेटायला दरवर्ी बनघतात. . िा रथ आबण त्यािा सारथी यािद्दल दिे व 

िुद्धी असेिी एक रूपक आधीि प्रिबलत आि.े िी रथयात्रा म्िणरे्ज 

रथत्यािी िाके व तो र्जनसमुदायासबित भारलेला पररसर यािे एकत्व 

असेिी मानले र्जाते.  

मुळात ऐश्वया म्िणरे्ज ईश्वरािे, ईश्वरतेने पररपूणा. ऐबिक 

अथााने वापरला र्जाणारा िा सांपूणापणे अनीि शब्द सावरकाराांनी त्याच्या 

उगमस्थानी नेऊन ठेवलाय. िा बवश्वबवस्तार, या कबवतेतला 

'र्जगन्नाथािारथ' कुठेतरी कुठूनतरी बनघालाय. तो ऐश्वयााने सिर्ज सांपकृ्त 

आि.े त्याच्या स्वामीला, र्जगन्नाथाला, कवी बविारतोय, ि ेऐश्वया घेऊन , 

या रथािे लीलया सारथ्य करत आपण कुठे बनघाला आिात?  

ि े प्रस्थान ठेवणां अथााति एका अशा प्रवासािां आि े बर्जथल े

रस्ते दगिमातीिे नसून काळरूप आिते. रथ पुढे र्जातो तेव्िा मागे 

िाकाांखाली उिणारा धरुळा नित्रकणाांिा आि-े बवघटन पावणार् या 

आकाशस्थ गोलाांिा आि.े युगाांिा आक्रोश, मिाध्वनी मागे पितोय. रथ 

पुढेि र्जातोय अबलप्तपणे.   

प्रवासाला कुणी बनघालां की ‘’कुठे’’ म्िणून बविारू नये असा 

एक सांकेत आि.े इथ ेतर जयाला छेिायिे तो बवश्वबनयांता आि,े 

तरीिी िी िह्मबर्जज्ञासा स्वस्थ िसू दते नािी.  

दसुर् या किव्यात कवी न रािवून बविारतोय- 

'कोठे र्जाण्यासाठी िा खटाटोप? दसुर् या कुण्या दारात र्जायिे आि,े 

(र्जस ेकी मूळ रथयात्रा कृष्णाांच्या मावशीकि ेर्जाऊन परत येते), 
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की केवळ ि े

ऐश्वया बवस्तारवून बमरवून परति यायिेय मूळ कें द्रलिदपूाशी ?' 

ि ेवािताना एका रार्जस्थानी लोकगीतािी अभाबवत आठवण 

झाली. . 'िार्जारात र्जायिांय ते खरेदीसाठी नािीि, थोिी माझ्या 

कार्जळािी िमक अन कां कणाांिी लखलख दाखवनू परत यायिेय सख!े' असां 

म्िणणार् या त्या स्त्रीसारखां दवेाला नुसतां दफरूनयायिांय िस्स. ऐश्वया 

बमरवीत ! 

ि े बमरवणां कसां? तर रथयात्रेत शतसूयांच्या – सावरकराांिा 

आविता शब्द-मशाली र्जळतािते, िांद्राांसारख्या छोट्या उपग्रिाांच्या 

नयनमनोिर िांद्रजयोती उर्जळत आिते. धमूकेतूांिे िाण सरसरत आिते. 

अशी भव्य रोर्णाई आकाशमांिळात रथाच्या पथावर िाललीय. त्यामुळे 

तेथील परुातन रात्रीिा अांधकार उर्जळून बनघतोय. .  

िा परुातन रात्र' शब्द्धप्रयोग पुनः नासदीय सकू्तािी आठवण 

करून दणेारा. . अनादद अनांतात िाललेल्या  

मिानाट्यािी र्जाणीव करून दणेारा.  

'मूलराबत्रमािाराबत्र' असािी एक उल्लेख आि,े जयात 

वस्तुसांघातामध्ये िेतन िोणारी र्जाणीव व तो वस्तुसांघात बवघटन िोताना 

ती र्जाणीव मालवून र्जिद्रव्य मागे उरणे असा तमप्रकाशािा बवरोधबवलास 

वर्धणला आि ेतो सांदभा असू शकतो.  

बतसरां किवां.  

या रथयात्रेत सामील झालले्या र्जीवसृष्टीच्या कौतुकाकि े

आता सावरकर अवधान दते आिते. र्जीवाांच्यादकती कथा, दकती परी 

साांगाव्यात! या र्जगन्नाथािा रथ ओढण्यासाठी प्रत्यि गतीि घोिा झाली 
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आि.े िी गती कोणती ? तर िी एकीकिजेवालामुखीमध्य े लाव्ह्याच्या 

अमानवीय ऊरे्जने धगधगणारी , र्जिातील र्जीवत्व दशावणारी तर दसुरीकि े

सिेतनाांच्या मज्जालपिाांमध्ये सांिरणारी दवैी प्राणशक्ती कुां िबलनी अशी 

िोिीकिून उांिसखोल व्याप्तीिीिेतना, बवश्वािी गती. . िीि र्जण ूअश्वरूप 

घेऊन तुझा रथ ओढत आि.े  

या गतीच्या भूतमात्राांच्या प्रच्छन्न इच्छाांच्या अनावर 

आवेगाांमध्ये एका लगामािी वेसण आििे. तुझ्या परम इच्छेिी गच्च वेसण. 

बर्जच्या िळावर तू िा िांि-शक्तीशाली अश्व बनयांत्रणात ठेवला आिसे.  

काळाच्या न सांपणार् या उतरणीवर('अ-तली' म्िणरे्ज 

कोणत्यािी तळावर-भूमीतळावर- नािी अशा अथााने)तुझा रथयात्रेिा खळे 

िालला आि.े िी तुझी ितूेरबित लीला बवलसतेय.  

स्वतःच्या प्रश्नाला असां स्वतःि स्वातांत्रयवीराांनी उत्तर ददलेय. 

. कसा नी कुठे बनघालाय िा रथ आबण  

बनयांत्यािी अद्धभुत स्वारी ? तर कुठेिी नािी. . खेळ आि े . 

आनांद आि.े  

अशा तर् िनेे ग्रिगोल, शतसूयामाबलकाांच्या दीपावली सामावून 

घेणारे ि ेबवश्व, यातील गतीमानतेिे स्त्रोतत्याांिां अनाकलनीय प्रयोर्जन . . 

सावरकराांच्या बनरांतर बर्जव्िाळ्याच्या बवर्यावरील िी कबवता. 

लिदधुमााच्यासनातनत्वािा िोर्जा करून न घेता त्यातील फोल बनमामतेने 

काढून सत्त्वािा आग्रि धरणार् या सावरकराांमध्ये रटळक व आगरकर 

दोघेिी एकवटलेल ेमला भासतात.  

या सुांदर रूपकािां ि ेयथाशबक्त-मती अथाान्वयन- 
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रसग्रिण सांपवताना, का कोण र्जाणे नासदीय सूक्ति 

आठवतेय. .  

सुरुवातीला एका परम इच्छेिे िीर्ज अवतरल.े आददिीर्ज. 

बनयांत्यािा मूळ आसक्ती-सांकल्प. कवी त्यािा शोध हृदयातून घेतात. 

कवीला र्जे भावते त्यािा शोध शास्त्रज्ञ कमी आकर्ाक पद्धतीने  

लावतात असां परमिांस योगानांद र्जरा बवनोदाने म्िणाले िोते 

ते आठवलां.  

इथे ि े कवी म्िणरे्ज ‘सत्’मध्ये जयाांिी प्रज्ञा तपश्चयेने 

बस्थरावली आि ेअसे द्रष्ट.े .  

काय साांगावे ि े सारे कुठून आले. . देविी र्जन्मले नव्िते 

त्याआधीिे ि े प्रस्फुरण. . रे्जथून ि े स्फुरल े त्या व्योमाांपबलकिच्या परम 

'अध्यिाला'ि मािीत, की त्यालािी नसले मािीत !! 
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अस्वस्थ वतामानािी कबवता -बमललद पदकी  

 

 

मराठी कबवतेला बमललद पदकी याांिां नाव र्जरी नवीन असलां 

तरी कै. सररता पदकी आबण कै. मांगेश पदकी या प्रबतभावान दाांपत्याच्या 

साबित्य-सिवासात र्जन्माला आलले्या या कवीसाठी कबवतालेखन 

अबर्जिाति नवीन नािी.  

म्िणूनि र्जरी आर्ज त्याांिा पबिलाि सांग्रि ‘िदकनामा’ 

ग्रांथालीकिून प्रकाबशत िोत असला तरी प्रदीघा काळ बवकबसत िोत 

गेलेल्या आबण वैबश्वक पटलावर बवस्तारलले्या अशा तीव्र कवी-सांवेदना 

त्याांच्या बलखाणात प्रकट झाल्या आिते .  

या सांवेदनाांना दखुापत करणारी रार्जकीय-आर्धथक व्यवस्था 

र्जगभर एका मोठ्या छळ-छावणीसारखी पसरली आि.े असांख्य लोक या 

व्यवस्थेिे िळी िोते आबण आिते. रे्ज प्रत्यि िळी नािीत , ते नशीिवान 

असतील , पण माणसू म्िणून, कलावांत म्िणनू समाधानी राहू शकत 

नािीत.  

‘िदकनामा’ मधली कबवता िी अशा अस्वस्थ वतामानािी 

कबवता आि.े कवीच्या अमेररकेतील वास्तव्यामुळे या वतामानािी मराठी 

कबवतेला अपररबित अशी समार्जर्जीवनािी अनेक रूपां कबवतेत साकारली 

आिते.  

उदािरणादाखल त्याांिी पबिलीि कबवता-‘अमेररकन 

पाटीमध्ये भारतीय िाला’- 

अमेररकन पाटीमध्य ेभारतीय िाला- 
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वाइन थोिी िढली, िांद्र धुांद झाला  

पलीकिच्या कोपऱ्यामधला रुांद छातीवाला  

सूटिूट दाढीदीबित गोरा नर्जरेत आला ‘’-  

िी कबवता बमबश्कलपणाने समलैंबगक सांिांधाांच्या समार्जमान्य 

िोण्यातून िळावलेल्या नव्या शोकाांबतका माांिते तर याि बवर्यावर 

‘’टोनीला असां झालां तरी काय ‘’ या कबवतेतून िाि बवर्य शोकात्म कथात्म 

ऐवर्ज म्िणून िाताळला र्जातो.  

‘’स्टेक िाउस -न्यू र्जसी’ मध्य ेया नव्या स्वगाात िाविळललेे 

तबमळ तरुण ददसतात. ‘रे्जसन आबण िोलकी िेिकी ‘’ मध्य े

बसबलकॉनदरीतील यशस्वी आयुष्यबित्रािा एक वेगळा पैलू छद्म 

परीकथेतून समोर येतो.  

’आधुबनक कबवता अवघि का असते ‘’ या कबवतेत तुकी, 

बिनी, भारतीय- बवबवध वांशाांिी आबण बवबवध वयोगटातली िणबित्रां 

तरळतात , र्जणू अनेक प्रेरणास्रोताांिी एक कालवाकालव कवीच्या मनात 

िालू आि े आबण कबवतेच्या शीर्ाकाला दिकवणारा शेवट करून तो 

मोकळा िोतो - 

‘’तयार कापून बमळणाऱ्या िेिकििे अखरे 

सवांिी धाव असते असे तुम्िी म्िणू शकत नािी.  

पावाकि ेपोिायिे मागा अनेक आबण खितर असतात. ’’ 
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‘’ये आदिके’’, ‘’मी सदु्धा तसा सांतप्ति’’ या कबवताांमधून 

कृष्णवर्धणयाांवर अमेररकेत िोणारे अत्यािार, त्यातून येणारी अस्वस्थता 

येते. . असे अनेक बवर्य.  

गेल्या शतकाच्या पाश्वाभमूीत पुरलेली दोन भयाकारी मिायुद्ध े

आबण मग मिासत्ताांमधील सततिी शीतयुद्ध े , किव्या इस्लामी 

आव्िानािा इबतिास आबण भबवतव्य , र्जगभर बवस्थाबपताांच्या 

पुनवासनािा उग्र झालेला प्रश्न, कम्युबनस्ट राष्ट्राांिां उत्थान आबण पिझि , 

िार्जारव्यवस्था आबण तांत्रज्ञान याांच्या आक्रमणात नगण्य झालेल्या भार्ा-

सांस्कृती-सभ्यता, या सवाात झालेलां व्यक्तीिां िराकीकरण आबण स्त्रीिां 

वस्तुकरण, मग या कोलािलात कोळपून गेलले्या बवबवध दशेाांतील प्रगल्भ 

मानवी सांवेदनशीलताांनी घेतललेा बिरांतन तत्त्वशोध, याि पाश्वाभूमीवर 

या शतकातील भारतािी अवस्था आबण दरुवस्था, समकालीन मिाराष्ट्रात 

आलेली एकूण मरगळ ि ेसवा कािी पाहून, वािून, समरू्जन आबण पिवनू 

िी बवद्वत्-कबवता अांकुरली आि.े ि े सवा बतिे थेट बवर्य आिते. कधी 

बवश्वव्यथेने व्यापून, कधी व्यबक्तगत पातळीवर इर्त् बवनोदािा अवलांि 

करून ि ेबवर्य कबवताांमधून आबवष्कृत झाल ेआिते.  

‘’नोआखालीमध्य े , कोलकात्यामध्य े पाांढर् या पांिातला एक 

म्िातारा  

काठी टेकत टेकत दफरू लागला  

की सुरे, िांदकुा , तलवारी िळूिळू म्यान िोत,  

आगी आपोआप बवझत म्िणे  
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बिस्त, िुद्ध , गाांधी ि ेअसल ेपांटर नेमक्या वेळेला कुठे गायि 

झाले रे ? 

सांभवाबम युगे युगे वगैरे बवसरलेल ेददसतात ! 

िोंिला !’’( ‘’आता सांभवा की युगे युगे’’) 

या आबण अशा इतर कबवताांमध्ये ईश्वराला खच्िून घातलेल्या 

बशव्या एका र्जखमी पण बर्जवांति आबस्तकतेिा बनदशे करतात . युद्ध, क्रौया, 

लिसा याांच्या सतत राखलेल्या भानातून िा आबत्मक आक्रोश उमटतो.  

‘’रक्तािे एक दाट थारोळे सारे आकाश व्यापत िाललले ेअसत े 

काळ्या छोट्या िाहुल्या कण्ित कण्ित  

सूया ओढतात त्यातून कसािसा ,  

त्याांच्या पावलागबणक ऐकू येतात  

िायकामुलाांिे आक्रोश , कककाळ्या,  

रात्रीिे दार िांद िोते. वदेनाांच्या शिरातून गािी िािरे पिते. 

. ’’( ‘’इराक’’) 

 

 

बमललद पदकी याांनी मलूत: इांबग्लशमधून िरांि कबवतालेखन 

केलां आि,े अमेररकेत त्याांिां वास्तव्य असलेल्या न्यू र्जसीमध्य ेअनेक कबवता-

वािनाांमध्ये सिभाग घतेला आि.े इांबग्लश, िें ि, र्जमान , अन्यिी यूरपीय 

भार्ाांमधील अनेक प्रबतभावांत कवींच्या कबवताांिां मनन, उदूा भार्ा- 
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(बलपीसि) उदूा कवी-गझलकाराांच्यािी परांपरेिा अभ्यास या 

काव्यलेखनाच्या नेबणवेत आि.े याति एकीकि े कवीिां स्वत:िां बवज्ञान-

सांशोधनािां र्जगिी आििे, या सवा पररशीलनातून बसद्ध झालेली िी कबवता 

वरवर सोपी वाटली तरी व्याबमश्र झाली आि.े  

बवनोद ि ेखरां तर व्यथेिांि एक िसरां रूप आि.े बमललद पदकी 

याांच्या कबवतेत अशा बवनोदािा सतत वावर आि.े स्वत:ला ‘िदक’ ि े

टोपणनाव घेऊन त्याांनी अशी िरीि बमबश्कली केली आि.े  

याति इसापनीतीसारख्या कािी समकालीन गमतीदार 

पद्यरूप नीतीकथा आिते जयात प्राणीबवश्व आि,े अद्धभुतािा ककवा 

मॅबर्जकल वास्तवािा आश्रय घेऊन समकालीन प्रश्नाांवर भाष्य केलेलां आि ेरे्ज 

कुठेि कां टाळवाणां वाटत नािी ककवा बक्लष्टिी. सवात्र बवनोदािा िलका 

बशिकावा आि.े या प्राणीबवश्वात त्याांच्या िोक्याशीिी त्याांिा मित्वाच्या 

बवर्यावर कबवता-सांवाद िाललेला असतो.  

‘’तू नवीन कािीि करू शकत नािीस,  

यािा तुला त्रास िोत नािी का ? 

माझे तसे नािी , मी सतत ओररबर्जनल राहू शकतो .  

आमच्यात अरू्जन शेक्सबपयर झाला नािी,  

नशीिि म्िणायिे! म्याांव !’’( शेक्सबपयरवर िोका’) 

बमललद पदकी याांच्यातला िहु-साांस्कृबतक कवी तांत्राच्या 

र्जास्त आिारी र्जाऊ शकत नािी. त्याांना गे्रसाांिां आकर्ाणिी आि ेआबण त्या 

दलुाभ-दिुोधतेिा थोिा रागिी.  
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तुलनेने सोपे-सैलसर असां पद्य आबण अभांग-वृत्त मात्र त्याांच्या 

कबवतेत सिर्जपण ेयेतां तेव्िा मिाराष्ट्राच्या प्रािीन आबण अवाािीन कवी-

वारशािी आठवण िोते.  

‘’मांगळावरती | ’’रोव्िर’’ तो उतरे  

शेवटिे बभत्रे | सात िण  

अांड्याच्या मधून | र्जसे बपलू याव े 

तसा तो उद्भव े| कविातून  

मांगळािी माती | नाव ‘’रेगोलीथ’’ 

नािणीिे पीठ | र्जाि-ेभरि े ‘’!( ‘’रोव्िर आबण र्जािा 

मेबक्सकन ‘’) 

असां असलां तरीिी त्याांच्या कािी गद्यप्राय आबण कािी बनखळ 

गद्य-कबवताांमधूनिी अस्सल कबवता-तत्व र्जाणवत राितां. कबवतेिे आतून 

आलेले , मनाला बभिणारे असे तरल उच्चार बननादतात. कारण कबवतेशी 

असललेी त्याांिी िाांबधलकी िी कबवतेच्या िाह्यकोशापुरती मयााददत नािी.  

‘’सिांध रात्र तुम्िाला र्जॉर्जा वॉलशग्टन बिर्जने आपल्या  

सशक्त खाांद्याांवर उिलललेी ददसले. तो पलू र्जबमनीला  

टेकति नािी कुठे, आकाशात तरांगणारे ते बधप्पाि बशल्प  

िघून तुमिािी पृथ्वीशी सांिांध िणकाळ तुटतो,  

काय असले बतकि ेपबलकि े? कोणते यि, कोणत्या पऱ्या  
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स्वगाातली सांध्याकाळ सर्जवायला तयार िोत असतील ?’’ ( 

‘’अद्धभुत’’) 

वािनीय आबण मननीय अशा या सांग्रिािां मिाराष्ट्रातील 

काव्यरबसक स्वागत करतील अशी मी आशा व्यक्त करते आबण एक कबवता-

सुहृद म्िणून त्याांना सवा शुभेच्छा दतेे.  
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रार्जम्मािी साबवत्री – कवीिां कादांिरीलखेन  

िी साबवत्री सतत मनाच्या मागे राबिली आि,े सावल्याांमध्य े

बवसावून. मग सामावून गेली आि ेसमरु्जतीमध्य.े  

काल एका मैबत्रणीने रे्जव्िा बविारलां , काय आि ेएवढां बवशेर् 

या पुस्तकात ? मग बलिावांि लागलां. बतच्यासाठी बततकां ि माझ्यासाठीिी 

, पुन्िा भटे घेऊ या लिान बर्जवाच्या पण मोठ्या आकर्ाणकिेच्या 

पत्रकथेिी. सावकाश रवांथ करत.  

तेव्िा लिात आलां, साांगणां इतकां  सोपां नािी. आपण त्यािा 

बविार करणां नेिमीि टाळलां आि े . त्यावरिे प्रिूर बविार ओझरते 

वािनात आले िोते तशीि टीकािी. ती टीकाि आठवणीत राबिली 

अांधुकपण.े कुणीतरी बििून बलबिलां िोतां, कोण आिते ि ेलोक ? कसली िी 

पात्रयोर्जना ? कसला सांघर्ा आि े या सांबितेत ? काय म्िणायिां आि े ? 

पत्रयावर एांिॉलसग करावां तशी आि ेिी शोभायात्रा .  

िा आवेश बस्तबमत करून गेला. प्रबतवाद करता नािी आला. 

एरवीिी साबवत्री वादापासून अगदीि दरू रािणारी . आत्मसांवाददनी. ती 

आणखीनि सावल्याांमध्ये बमसळून गेली . पण सोित िालत राबिली. ते 

लिानसां पुठ्ठा बनसटललेां पुस्तक नवां आणावांसां वाटलां नािी. उलटून गेलेल्या 

तारुण्यासारखां ते वाटलां , ककवा आयुष्याच्या दकमतीवर बमळालेल्या 

शिाणपणासारखां प्रािीन. पु. बश. रेगेंिां अनेकस्तरी लखेन ि ेअसांि आि.े ते 

सगळांच्या सगळां अनेकाांना आविले, समरे्जल, पिेल असां म्िणता येत नािी. 
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तरीिी साबवत्री िा मराठी साबित्यातला एक मास्टरपीस , रेगेंच्या 

लेखनातलां एक पिाटस्वप्न , रे्ज त्याांच्या साबित्याच्या आबण आपल्या 

र्जगण्याच्या ददवसभरात झळकत राबिलां, खरेपणाच्या कसोटीवर उतरत 

राबिलां .  

साबवत्री िा एकोणिाळीस पत्राांिा सांि. एका तरुण आबण 

कबवमनाच्या स्त्रीने एका समवयीन आबण बवद्वान बर्जवलग सुहृदाला 

बलबिललेी िी पत्रां. रे्ज बलिायिां ते न बलबिता त्यािा पररसर पत्रात 

उतरवत रािायिा तो काळ आि.े पत्र ि े माध्यमि मोि घालणारां आि.े 

बनवेदनािा एक उिदार प्रवाि वाित राितो. त्यात घटना असतात , 

िऱ्यािशा तात्काबलक. वािक त्यात िुांिताना, काठाकाठाने दफरताना 

अपेिा करत राितो प्रवािाने बनबश्चत वळणां घ्यावीत, प्रवासाला 

कथानकािा िौल यावा. तो येतोिी. पण प्रत्यिातलां कथानक अगदीि 

अनपेबित असतां . पात्राांइतकाि वािकिी अबलप्त िोत र्जातो या 

अबनयांबत्रत घटनाक्रमात . मग मुळाति स्वाधीन नसलले्या आयषु्यािां 

स्वत:ि बनयांता व्िायिां असतां िी समर्ज अगदी खोल कुठेतरी पाझरू 

लागते.  

तर साबवत्रीच्या पत्राांिा िार मबिन्याांत पाठवलले्या एकवीस 

पत्राांिा पबिला सांि . स्थळ बतरूपेट , कुगा, वर्ा एबप्रल – रु्जलै १९३९. िा. 

या नात्यािा पबिला टप्पा. बनवेददका तीि, नाबयका तीि. बतिा धीट 

तरीिी बनरागस स्त्रीभाव पत्रात उतरवत र्जाणां पु. बश. रेगेंच्याइतकां  

एखाद्या लेबखकेलािी र्जमलां असतां का ि ेर्जाणवून आश्चया वाटतां.  

पत्राांना सांिोधन नािी. बप्रय आदरणीय सप्रेम सस्नेि लोभ 

असावा तुमिी आपली वगैरे शब्द नािीत. पत्रािे म्िणून मानल े गेलले े

बशष्टािार नािीत. पत्र िा शब्दिी नािी. ‘’मी तुम्िाला बलबिलां’’ िस्स. 

तुम्िी म्िणरे्ज कोण? ते कधीि कुठेि आललेां नािी.  
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पत्र र्जण ूसाबवत्रीच्या मनोभावाांिा एक तुकिा आि.े म्िणूनि 

उपिार नािीत. रे्ज घितां आि ेते बतच्या आत अगदी आत आि.े त्यािा एक 

बनसटता उच्चार म्िणरे्ज पत्र.  

‘’कािी ओळखदखे नसताना मी तुम्िाला बलबिलां आबण 

बततक्याि अबधरेपणानां तुम्िी मला साथ ददलीत . ’’  

एका नाट्यपूणा वाक्याने पबिलां पत्र सुरू िोतां. पबिल्याि 

पत्रात मोर्जकी वाक्यां स्वत:िी ओळख करून दणेारी आिते. बवद्वान 

व्यासांगी वबिलाांिी आईवेगळी मुलगी. स्वत:ला बवसरून पण आनांदात 

रिाणारी, म्िणून तर विील बतला आनांदभाबवनी म्िणतात. अशा 

साबवत्रीने पुढाकार घेऊन िी पत्रमैत्री सुरू केली आि.े बतला प्रबतसादिी 

तसाि उत्कट बमळाला आि.े याि पत्रात रार्जम्मािी ती गोष्ट येते, 

बर्जच्यात साबवत्रीिी बनयती तर आििे, बशवाय कादांिरीिां आशयसतू्रिी . 

मोर पाहून आनांददत िोणाऱ्या लच्छीला मोर िवा आि े. मोरािी अट आि े

की त्याने यायिां तर लच्छीने आधी नािलां पाबिरे्ज. मोर कधीिी येतो. 

लच्छी मग नािति रिाते, त्या नािण्यासाठी आनांदाति रिाते, मोर येऊन 

गेला की नािी यािां पुढे बतला भानिी नसतां.  

तुमच्याकि ेएकदा न साांगता येईन असां साांगून ि ेपत्र सांपतां.  

एक बवििण मलुगी, बतच्या पररसरािे, बतच्या प्रेमाने 

वेढलेल्या तरीिी तारुण्यसुलभ एकटेपणािे अिोध रांग शब्दात आणत आिे. 

बतच्या दरूस्थ पररियकिेतला कुणी एक बतला खूप आविला आि,े त्याला 

बतने साद घातली आि,े आर्जवर ऐकलेल्या लोककथाांिे आता शैशवातून 

िािरे पिताना कािी वेगळे अथा बतच्या सांवदेनािम मनाला र्जाणवत 

आिते. ते त्या कुणीतरी समरू्जन घ्यावेत म्िणून आपलां अांतरांग पत्रात तर 

ओतायिां, पण एका कुलीनशालीन अशा िौकटीत राहून. या नात्याला 
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सध्या कोणतांि नाव नािी. असां नातां आकारू द्यायला १९३९ इतक्या 

रु्जन्या काळातिी काळाच्या खपू पुढ े असलले े वु्यत्पन्न प्रेमळ विील 

साबवत्रीच्या मागे आिते.  

दसुऱ्या पत्रात साबवत्री पबिल्या पत्राच्या शेवटी 

उल्लेबखल्याप्रमाण ेबतच्या पत्रबमत्राला भेटून आललेी ददसते. भेटीिे मोर्जके 

उल्लखे आिते , अगदी साधे. साबवत्रीच्या िहुभाबर्कत्वािां त्याने केललेां 

कौतुक, बतने त्याला ििा घेऊन दणेे , त्याने सामान उतरवून घेणे वगैरे. 

साबवत्री र्जणू आपला उल्िास दािून ठेवते आि.े कुठेतरी त्यािांिी वागणां 

तसांि उल्िबसत तरीिी औपिाररक असावां.  

बतसऱ्या पत्रात ‘आपण एकाि पररसरात िोतो तरी भेट कशी 

झाली नािी ? तुमिा उल्लखे मी प्रोफेसराांकिून ऐकला िोता तुमच्या 

बनिांधाला ििीस बमळालां तेव्िा’ वगैरे साबवत्री पत्रातून िोलत रािते . 

आपल्यािी अकॅिबेमक हुशारीिा ओझरता उल्लेख करते. काळाच्या पुढे 

र्जरी िी माणसां असली तरी काळाच्या प्रभावातून कशी मुक्त असतील? ती 

दोघेिी सौम्यपणे परस्पराांना आबण स्वत:लािी र्जोखत आिते. ओळख 

करून दते घेत आिते. पत्र ताबत्वक बवर्याांकि ेवळतां. एक मित्वािा मुद्दा, 

साबवत्रीच्या वबिलाांनी, आप्पाांनी , एका भार्ाशास्त्रज्ञ बमत्राशी ििेत 

उपबस्थत केललेा. कलेिां प्रयोर्जन रे्जव्िा अल्पर्जीवी असले तेव्िािी कलाकार 

ती पररपूणा का करतो ? यािां उत्तर ििाा ऐकत िसलले्या साबवत्रीकिून 

येतां. ती ‘त्यािी’ कला असते म्िणून. आप्पा िोकारतात . कलाकार 

स्वत:ला पररपूणा करत असतो. पत्र पबिल्या प्रत्यि भेटीिा थरार मागे 

टाकून सखोल बविाराांिा मागोवा घेत आि े . रार्जम्माच्या मोरासारखा 

‘अनुभव’ िािी बविारवू्यि सांपूणा सांबितेत सतत भटेत रािणार आिे. या 
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मैत्रीला सािेिद्ध ददशा दणेारी ककवा न दणेारी बनयती साबवत्रीच्या िािरे 

आि ेतशीि आतिी आि.े ती ‘अनुभव’रूपाने उरणार आि.े  

िौथां आबण पािवां पत्र अबधक तारुण्यसुलभ भावनाांनी 

व्याकुळ आि.े बतसऱ्या पत्रात बपकबनकला गेली असताना एका रिस्यमय 

आख्याबयकाग्रस्त टेकिीच्या पररसरात साबवत्री एका मैबत्रणीच्या 

भावािरोिर िरवते ते वणान आि.े  

या पत्राला सिा ददवस उत्तर न आल्याच्या िेिैनीत साबवत्री 

पािवां पत्र बलबिते. इथे बतिी अस्वस्थता बतच्यािी नकळत बतच्या उत्कट 

भावनाांिा आबवष्कार करते. ’’पुष्कळ वेळा मला वागण्यािा अथाि कळत 

नािी. मी सिर्ज मोकळेपणानां कािी करायला र्जाते. त्यािा अथा मात्र तसा 

िोत नािी अशी मागाहून मला कुणीतरी र्जाणीव करून दतेां. ’’ साबवत्रीिी 

िी स्वत:िद्दलिी साधी वाटणारी बवधानां सोपी मात्र नािीत. ती मनात 

रुांर्जत राितात. बनवेदनाला खोलसर मऊ पोत यतेो. असो. इथे साबवत्रीला 

वाटतांय , आपण कुणा तरुण मलुािरोिर िरवलो ि े साांबगतल्याने तो 

नारार्ज तर नािी झाला ? एक अांधुकशी स्वाबमत्वभावना तर त्याच्या या 

मौनामागे नसेल ? 

सिाव्या पत्रात िी भीती बनराधार असल्यािा ददलासा बमळून 

उल्िसललेी साबवत्री अिानक त्याच्या सिवासासाठी व्याकुळ झाली आिे. 

त्याला सणािां कारण साांगून बतच्या घरी यणे्यासाठी बवनवते आि.े 

आनांदभाबवनीच्या आनांदािां कें द्र बतच्या र्जगािािरे सरकलां आिे. ितूे स्पष्ट 

आबण गबिरे झाले आिते .  

साबवत्रीच्या नर्जरेतूनि तर आपण घटनाांकि े पाित आिोत. 

कथनतांत्रािा आकर्ाक वापर िा आि े की साबवत्रीला रे्ज समर्जत आि,े ते 

सगळां वािकाला उपलब्ध नािी कारण समोरिी, बतच्या बमत्रािी- पत्र े

वािायला बमळत नािीत. त्यामुळे समोर एक असा अवकाश आि े र्जो 
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आपणि भरून काढायिा आि.े साबवत्रीला रे्ज समर्जत नािी ते मात्र अगदी 

सूत्रमयतेने उपलब्ध आि.े कारण बनवेददका तीि आि.े समोरच्या 

अवकाशािी गूढता अशी दोन्िी प्रकारे गिदते. . िी गूढता 

सांवादबवसांवादातली आि.े दोघाांमधलां भौगोबलक अांतर िा बवकल्प आि.े 

आबण त्यावरिी उपाययोर्जना म्िणरे्जि पत्र ि े माध्यम असां आि े की 

जयामुळे अांतर वाढेल की कमी िोईल साांगता येत नािी. एक सूक्ष्म नाट्य 

आि ेया सगळ्यात.  

तर आता सातवां पत्र. तीि असोशी त्याला भटेण्यािी, त्याति 

आप्पाांच्या ‘अनुभव म्िणरे्ज काय’ यािद्दलच्या लितनािी र्जोि. पुढच्या तीन 

पत्रात साबवत्री या बतनेि योर्जलेल्या, आबण त्याच्याकिूनिी िोकार 

बमळालेल्या भेटीच्या आठ ददवसाांिां िारकाईने वेळापत्रक िनवते आिे. 

‘’मी दफकट र्जाांभळ्या रांगािी माझी आविती सािी नेसून येईन. िातात 

तुमच्या सत्कारासाठी दोन वेिक फुलां असतील. तुम्िी मला पाबिल्यावर 

तुमच्या िातातली काठी वर करा. ’’ नकळत त्याने काय करावां ििेी तीि 

ठरवते आि,े स्वत:साठी बनयम िनवते आि,े तेिी त्याने वािावे आबण 

पुलदकत व्िाव े असेि आिते . या पत्राांत बतिी सौंदयािुद्धी, कलासक्ती, 

प्रीती याििरोिर बवनोदिुद्धीिांिी मनोिारी रूप झळकतां. ‘’सोमवारी 

सांध्याकाळी तुमिां व्याख्यान ठेवलां आि.े बवर्य मीि ददला आि-ेमानवी 

कला, तुम्िाला तो िदलून शेक्सबपअरच्या नाबयका ककवा समुद्रातील 

वनस्पती असािी करता येईल. . ‘’!  

. . सूक्ष्म अपिेा, मग अपेिाभांग ठरललेेि. तो येत नािी 

!त्यािां पत्र येतां. तेिी समाधानकारक खलुासा न दणेारां. त्याने इांग्लांिला 

र्जायिां कारण ददलां आि,े पण या सगळ्याला तर अरू्जन वेळ आि े. मग ? 

मग हृदयभांग झालेलां अकरावां पत्र. ‘’खरां कारण मी कसां र्जाणणार ? 
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र्जाणणारी मी कोण ?’’ असां म्िणणारी मानी साबवत्री आतल्याआत रित 

आि ेआबण तरी ’’आर्ज मी रिले नािी’’असां आवरू्जान बलबिण्यािी काळर्जी 

घेते आि.े . भोवतालच्या पररसरात आपण मन रमवायला सुरुवात केली 

असां सूबित करते आि.े  

इथे साबवत्री आबण कथेिी सांबिता एक िढण िढायला 

सुरुवात करत आिते, सांवादािी िूि असलले्या एकाकीपणािी. 

पुराणातल्या साबवत्रीने िी िढण यमाच्या मागून िढत आपला बप्रयकर 

परत बमळवला िोता. या साबवत्रीने त्याला ददशाांच्या आधीन करायिे 

ठरवललेे ददसते. ‘अनुभव’ िा मागे र्जाऊन पुढ ेयेणारा नसावा, वतामानात 

झेलून भबवष्यात नेणारा असावा या आप्पाांच्या लितनािी साबवत्री स्वत:ि 

प्रयोगशाळा िनली आि.े .  

नांतरच्या दोन पत्राांत एर्जवथा आबण प्रो. र्जोशी या आप्पाांच्या 

बमत्राांिद्दल र्जास्त आबण स्वत:िद्दल कमी िोलणारी साबवत्री र्जरा कोशात 

गेली असली तरी ‘’आर्जसुद्धा इतक्या शाांतपणे मी तुम्िाला बलबिते आििे 

ना ‘’ असां म्िणून थोड्या द:ुखाने, थोड्या प्रगल्भ बखन्न बवनोदिुद्धीने 

झालेल्या मनोभांगािा उल्लखे करतेि.  

आबण त्याने यायिां पुन: कळवलेलां ददसतां! या वळेी साबवत्रीिां 

उत्तर त्रोटक असलां तरी त्यातूनिी आनांद पाझरतोि आि.े  

पत्र क्रमाांक पांधरा-सोळा-सतरा. प्रत्यि भेट एकदािी झालेली 

ददसते. पबिल्या भेटीपिेा यात दोघेिी अबधक र्जवळ आले आिते. 

’’तुमच्यािद्दल माझां मत अगदी पार बिघिलां आि.े माणसानां इतकां  शाांत 

असू नये म्िणतात , पण तुम्िाला िा शाांत-वेर्ि अबधक शोभून ददसला’’. . 

त्याच्या नामरबित धूसर व्यबक्तमत्वािे रांग खपू गबिरे आिते. अशा एखाद्या 

वाक्यािा प्रकाश त्यावर साांितो तेव्िा त्यािा िोि खोल-खोल आि े ि े

र्जाणवतां.  
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पण िी भेट कदाबित िऱ्याि मोठ्या काळाच्या 

ताटातुटीआधीिी आि े . त्याने परदशेी र्जायिे ठरवले आि.े साबवत्रीला 

अप्रत्यि सूिना ददली आि ेकी त्याच्या भबवष्यािा प्रवाि वेगळ्या ददशेला 

आि.े बतने त्या ददशेला यायिां की नािी ते ठरवायिां आि.े भेटीवर या 

अबनबश्चतीिा ताण आि.े ‘’मी अरू्जन गेल्याि आठवड्यात आि.े मागिां 

आठवत नसतां आबण पुढच्यािा सोस नसता तर दकती िरां झालां असतां ! 

आप्पाांच्या ‘अनुभवा’िा प्रश्निी बमटला असता. ’’  

अठरा ते वीस !त्याने पत्रातून कािीसां अबधक बविारलां असावां, 

र्जाण्याआधी बतच्या मनािा नेमका कौल घेण्यासाठी. कबवतीक भारे्त ! 

पण साबवत्री आता लितनाच्या कोशात गेलेली ददसते. ‘’इतकी िाांगली पत्रे 

बलहू नका ‘’ असां म्िणताना ती शब्दाांशी, भावनाांशी झुांर्जते आि.े ’’मी काय 

बलबिलां म्िणरे्ज तुम्िाला िरां वाटेल ? प्रेम, प्रीती, अनुराग या शब्दाांिी 

मला अपूवााई वाटत नािी. एकेकदा मला वाटतां की स्वत:ला बस्थर 

करण्यासाठी आपण िी केवळ बनशाणां म्िणून वापरतो . . ’’  

ती त्यािा, त्याांच्या प्रेमािा बवरस करते आि े?का ? यािां एक 

कारण सध्या स्पष्ट आि,े दसुरां खूप शेवटी कळणार आि.े आप्पा र्जपानच्या 

एका तत्त्वबर्जज्ञासा कें द्रात – ‘आनांद–बमशन’ नावाच्या एका प्रकारच्या 

धमासांस्थेत िालल ेआिते. सांिालक नामुरा ि ेअरू्जन एक पात्र साबवत्रीच्या 

मनोमांिावर िर्जर झालां आि.े . या सवा गुांतागुांतीच्या वळणावर ती 

आपल्या एकाकी वृद्ध वबिलाांना सोिून दसुरा कािी बविार करू शकत 

नािीय एवढांि सध्या कळतां आि.े ि ेनारू्जक बनणाय एका मनस्वी स्त्रीसाठी 

नेिमीि कठीण असतात, त्या काळातिी , आर्जिी. बतला बनणाय घेण्यािां 

स्वातांत्रय असतां तेव्िा ती उलट र्जास्त गोंधळून र्जाते.   
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बतिी िी कोंिी बनदान भावबनक पातळीवर एकबवसाव्या 

पत्रात फुटते म्िणरे्ज अगदी धो धो िरसते. आठवणी आबण प्रबतमा . 

प्रीतीिी कोवळी ओढ. बवरिाच्या सावल्या लेवनू आललेी. एकबवसावां पत्र 

म्िणरे्ज एक कबवता आि.े स्वत:िा ‘ती’ असा उल्लेख आि.े ’’ददवस बतिा 

अपरूप असतो, रात्र फुलवारी. पण बतच्या मनाला नािी सोसत शब्दाांिी 

िांददशी !’’ माझ्या पत्रात कुठे काव्य नािी असां गेल्या पत्राति म्िणणारी 

साबवत्री भावुकतेच्या गतेत खोल खोल कोसळली आि े या पत्रात, िी 

भोवळ बतला िवीिवीशी आि.े दसुऱ्या भेटीतल ेरे्ज रोमाांििण शब्दाांपासून 

लपवल े िोते ते या मुसळधार वर्ाावात उघड्यावर आलेत. ’’. . पबिल्या 

पावसािी सर अिानक आली तेव्िा ती बभर्जत लिि तशीि उभी राबिली. 

दवेळाच्या आवारात त्याच्यािरोिर दफरताना बतनां सिर्ज एक उत्सवाच्या 

नािािी बगरकी घेतली आबण िणभर नसललेी वाद्यां तालावर घमुू 

लागली. . ‘’अगदी बसनेमरॅटक पररणाम.  

एक खळाळ , एक वादळ , जयात लपला आि ेएक नकार. पुढ े

आि े एक दीघा दीघा बवराम , वाटा वेगळ्या िोताना. साबवत्रीने 

वबिलाांिरोिर र्जपानला र्जायिां ठरवलां आि.े  

दिा पत्राांिा पुढिा सांि, पत्र क्रमाांक िावीस ते ित्तीस, 

आयुष्यािा िदलललेा पिाव. ‘’सायाभा मारू’’ २२ रु्जलै १९३९. , 

िोटीवरून शुभचे्छाप्रेर्ण ‘’मी अगदी आनांदात आि’े’ असा वास्तवािा 

स्वीकार, आनांदभाबवनीि ती. आबण क्योतो, र्जपान ऑगस्ट १९३९ ते 

ऑक्टोिर १९४१ यथेून पाठवलेली पुढिी नऊ पत्रे.  

ती र्जपानला पोिेपयंत त्यािी तीन पत्रां बतथे बतिी वाट 

पािातािते. त्याच्या बथसीसिी प्रत आि े ऑक्सफिावरून पाठवललेी. 

प्रस्तावनेत बतिे आभार आिते. बतला आश्वस्त करणारे ि ेसगळे सांकेत की 
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तोिी बतच्याबशवाय व्याकूळ आि.े ददशा िदलल्या पण मनां तुटललेी नािीत 

. र्जाण्याआधी तो बतिे बपतृतुल्य इांग्लीश प्लँटर एर्जवथा, रे्ज मागेि कुगामध्ये 

राबिलेत त्याांना भेटून त्याांिा आशीवााद घेऊन गेलाय ि े सूिक आि.े 

साबवत्रीच्या आयुष्यात बपता आबण बपतृतुल्य माणसां िी मोठी शक्ती आि.े 

त्याांच्या प्रेमािी, सेवेिी शक्ती बतला सामान्य प्रापांबिक मोिािािी त्याग 

करायला लावते. एर्जवथा याांिां लोभसवाणां व्यबक्तमत्व अशा माणसाांपैकीि. 

त्याांना भेटून त्याने र्जण ू प्रतीकात्मतेने बतच्या बतथे नसलले्या आप्पाांिा 

आबशवााद माबगतला आि.े  

आतल्या आत सुखावून बवसावून साबवत्री पुढिी पत्रां बलबितेय 

बनबश्चत. ओळखदखे नसताना बतने जयाला उत्कटतेने िाकारलां त्याने बतला 

स्वीकारलां आि.े िा स्वीकार ऐबिक पातळीवरिा नािी.  

मग पुढिां तेबवसावां पत्र आनांद बमशन, बतथलां वातावरण 

आबण व्यवस्था , आप्पा, प्रो र्जोशी, नामुरा आबण त्याांच्या पत्नी, 

अवतीभवतीच्या मित्वाच्या माणसाांिी अल्पािरी पण बर्जव्िाळ 

व्यबक्तबित्रां. एक मित्वािां शेवटिां वाक्य, ‘’बतकि े यूरपमध्य े लढाईिे 

पिघम वारू्ज लागल ेआिते’’ काळर्जी, ‘त्या’िी आबण सवांिी.  

भारतातून र्जपानमध्ये प्रयाण. यदु्धपूवा काळ . आयषु्यात 

झालेल्या या काळ आबण स्थळातील मोठ्या उलथापालथी तशा लौदकक 

अथााने पत्रात र्जाणवत नािीत . एक सांपूणा िदलललेा अवकाश कुणी 

इतक्या सिर्ज आत ररिवावा? िा साबवत्रीिा स्वभाव , एवढांि म्िणावां. 

र्जपानमध्ये गेली तरी ती साबवत्रीि आि,े बतच्यािरोिर बतिे आप्पा 

आिते. एर्जवथािी र्जागा घ्यायला प्रो. र्जोशी , नामुरा आले असतील. 

रार्जम्मा मागे पिून बमशनच्या िाऊसकीपर बमससे नामुरा आल्यात. 

साबवत्रीच्या अांत:कोशािे तपशील फार िदलललेे नािीत.  
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िौबवसाव्या पत्रात युद्धािे पिघम आबण पररणाम अबधक 

तीव्र झालेत, एर्जवथा, रे्ज इांबग्लश असूनिी प्लाांटेशनवर कूगा मध्य े मागे 

थाांिलेत त्याांना पबिल्या मिायुद्धािा पूवाानुभव असल्याने अशभुािी प्रखर 

र्जाणीव झाली आि ेआबण ते व्याकुळून आप्पाांना परत िोलावत आिते असां 

साबवत्री बलबिते. पण आप्पाांप्रमाणेि तीिी परतायला अनुत्सुक आि.े 

सामोरा आललेा ‘अनुभव’ पूणापणे घ्यायिाय िापलेक दोघाांनािी.  

पत्राच्या शेवटी साबवत्रीिां पुन: उच्चारण . ’’खरांि मी तुम्िाला 

बवसरललेी नािी. ’’नात्यात कमाकाांि असतांि ! 

पांिवीस, सव्वीस. साबवत्रीला ताप येण,े बतने पुन्िा 

रार्जम्माच्याि दसुऱ्या एका कथेवर बमशनच्या वार्धर्कोत्सवासाठी एक 

नाटक बलिायला घेणे आबण याि काळात ल्योरे नावाच्या एका गोि 

समवयीन स्वीबिश मुलीशी झालेली मैत्री. िी मैत्री साबवत्रीच्या उत्कट 

स्नेिर्जीवनािा एक भाग असल्याने ती त्याच्यािी बततकीि पिनी पिावी 

अशी बतिी खटपट ददसते. ( एकमेकपैिे पोशाख घालून काढललेा फोटो िा 

उल्लखे खेळकर असला तरी सूिक आि े ) यातूनिी साबवत्रीिां व्यबक्तमत्व 

एका वेगळ्या कोनातून प्रकाशमान िोतां. रे्ज सवा लोक बतला आवितात ते 

र्जणू बतच्यामध्येि बवरघळतात, ते ते सवा तीि िोते िा रार्जम्माच्या 

मोरािा सांदभा इथ ेनव्याने उमटतो.  

सत्तावीस. ‘’गाणारां झाि’ या साबवत्रीने रार्जम्माच्या कथेत 

थोिा िदल करून बलबिलेल्या नाटकािी कथा मात्र साबवत्री अगदी 

तपशीलात साांगत आि े या पत्रात. झाि, पाखरां( र्जी आधी िाकलली 

र्जातात आबण नांतर बवमानां िोऊन यदु्धािां सावट आणतात ), रार्जा , वृद्ध 

माणूस अशी बनसगाािी, कलेिी, सत्तेिी, शिाणपणािी, युद्धािी प्रतीके, 

वेगवेगळ्या काळात त्याांिे िदलते स्वरूप, नावां, सांिांध. पुन: सुखान्त, 
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शिाणपणािा बवर्जय, माणसािां , बनसगाािां शाांतीमय सिर्जीवन. या 

नाटकात साबवत्रीने बतिां मन , बतिां भय आबण बतिी आशा ओतलीय. 

प्रबतकाांद्वारे.  

अठ्ठाबवसाव्या पत्रात आप्पाांच्या वाढत्या अभ्यासािा, 

व्याख्यानाांिा, त्यामुळे र्जपानमध्ये वर्ाभर वास्तव्य वाढल्यािा उल्लखे. 

एर्जवथानी साबवत्रीला पत्र बलबिलां आि,े पण अगदी वेगळ्याि बवर्यावर. 

‘अनुभव’िी थीम पुढ े नेणारां. मनातल्या सवा लभती –स्थळकाळ, समार्ज, 

व्यबक्तगत सवयींच्यािी– पािून अनुभवाला तातिीने आबण तत्काळ 

आत्मसात करण्यािी गरर्ज. साबवत्रीिां यावर भाष्य-‘’मला फक्त एकि 

ठाऊक आि-े स्वत:ला बवसरणां. समपाण. ’’  

आबण मग ल्योरेिद्धद्धल त्याला बलबिणां, त्याच्यािद्दल ल्योरेला 

साांगणां .  

साबवत्री ! त्याच्यातुझ्यातला एकाांत तसािी गर्जिर्जलेला 

िोता, आता तर तू सांवादाच्यािी नव्या पातळ्या गाठते आिसे.  

पत्र क्रमाांक २९ ते ३२- र्जपानमधून पाठवलेली शेवटिी िार 

पत्रां. वाढवलले्या मुक्कामातली िी पत्रांिी तसां नवीन कािी साांगत नािीत. 

साबवत्रीला सगळे सुर्जनि कसे भेटतात ? या त्याच्या प्रश्नावरील बतिां 

उत्तर आपल्याला कळललेां आि.े ’’सगळे लोक आपल्यासारखेि असतात ! ‘’ 

ककवा दसुऱ्या एका सांदभाात ‘’दसुरां माणसू दसुरां कशावरून , आपणि का 

नािी ?! ‘’साबवत्री सतत समोरिी व्यक्ती िोऊन बतिे मनोभाव र्जाणून 

घेत.े मग सुर्जन, दरु्जान अशा वेगळ्या गोष्टी राित नािीत. सगळां कािी 
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आपणि. मानवर्जातीच्या कठोरतम परीिाकाळात – मिायुद्धाच्या- 

साबवत्री ि ेबलबिते आि.े ती शाांत असण्यािां कारण बतिी िी धारणा आि.े  

मग अरू्जन एक िॅले – िौरपांिाबशका- िसवण्यािा बतिा 

अयशस्वी प्रयत्न, त्यातली खास र्जपानी प्रबतकात्मता, त्यालािी तीव्रतर 

करण्यािे बतिे प्रयत्न वगैरे वगैरे. लोककथा सतत भेटत राितात 

कथाप्रवािात . अल्पािरात खूप साांगतात त्या म्िणून साबवत्रीला भावतात.  

आप्पाांिी प्रकृती िरी नािी, पत्रां गिाळ िोतािते युद्धामुळे. .  

या काळातली सगळ्यात मित्वािी घटना म्िणरे्ज ल्योरेिां 

सान िाबन्सस्कोला र्जाणां. साबवत्रीिा र्जणू पयाायी र्जीवनाधार िरपला 

आि.े ’’ मला एकेकदा वाटतां , आता आपली भेट व्िायिीि नािी. . नािी 

झाली तर मीि ल्योरे म्िणून समर्जा . . ’’ असां का साबवत्री ? तुलाि 

त्याला खरांखुरां कधीि भटेायिां नािीय का?  

आबण ल्योरे ? साबवत्रीच्या सगळ्या आबवष्कृतींिे परम-अथा 

र्जाणणाऱ्या ल्योरेने बतला पयाायी कथानक सुिवलां आि े िॅलसेाठी – 

नार्धससस आबण एको !  

बतरूपेट, कुगा. मािा १९४६ ते रू्जन १९४७ – ३३ ते ३९ – 

शेवटिी नऊ पत्र.े आता काळ एकदम िार वर् ेपढुे सरकला आि.े  

मधल्या काळात पत्ता िरवल्यािा , पत्रां न बमळाल्यािा 

उल्लखे तेिबेत्तसाव्या पत्रात आि.े कधी नािी ती घटनािहुलता . आप्पा 

र्जपानमध्येि गेलेत. या शोकामुळे साबवत्री गप्प झाली असावी. बशवाय 

एकदम वेगळी अपघाती वळणां आलीत कथानकात, असताति ती तशी 

आयुष्यात. आझाद लिद सेनेिा उदय, र्जपानमध्ये िदलललेे भारतीयत्वािे 
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सांदभा. त्याति आता बन:सांग झालले्या साबवत्रीिां ओसाकाच्या बमबलटरी 

िॉबस्पटलमध्य ेनसा म्िणनू काम करणां. या काळात साबवत्रीिा आझाद लिद 

सेनेिे एक भारतीय मेर्जर सेन आबण त्याांिी र्जपानी रुग्णाईत गरोदर पत्नी 

याांच्याशी पररिय िोण,े पुढे या दोघाांिांिी क्रमश: यदु्धात आबण त्या 

आघाताने अकालबनधन िोणे. मग त्याांिां अनाथ अभाक िीना साबवत्रीने 

आपली मुलगी म्िणून आपल्यासोित भारतात आणणां . घटनाांना अिानक 

आलेला भयानक वेग, त्याति नात्यािे नवे स्फरटक झळाळणारे. र्जीवनािां 

उग्र सौंदया. बवनाशाति पुनर्धनमााण .  

ि े पत्र बमळतां. सांवाद पुन्िा रु्जळला आि.े पुन्िा आनांदऋतु 

अवतरला आि.े ’आर्ज तुमिां ओळखीिां लािकां  अिर घेऊन मी मला 

बमरवलां. ’ ’लढाई सांपली तरी अरू्जनिी तुम्िाला बतकि(े-अभ्यास पणूा 

करण्यासाठी िा सांदभा-)राबिलां पाबिरे्ज का? पण मग दसुऱ्याांनी काय 

करायिां ?’’!! साबवत्री िळवी आबण लबिवाळ िोते अशी वबित. आप्पाांिां 

‘’Experience and Growth’’ प्रो र्जोशींच्या मदतीने मागी लावण्यािा 

िौबद्धक व्यापिी आििे. . एर्जवथािी कालवश झालेत. आपली कुगामधली 

इस्टेट साबवत्रीला दऊेन. बतकि ेयुरोपात ल्योरे त्याला भटूेन गेली आि.े  

मित्वािा प्रश्न त्याने बतला केलाय , बतला िवां तरी काय आि े

? 

मित्वािां उत्तर बतने ददलांय , ’’ तुमच्यािद्धद्धलिा माझा 

पबिला बविार आबण आतािा- पबिल्यात एक सितुेक वेगळेपणा िोता, 

दसुऱ्यात बनितुेक आपलपेणा ददसून येईल , पण तसां कािीि नािी. माझ्या 

र्जगाच्या किा रुांदावल्या असल्या तरी त्या बततक्याि ठाशीविी झाल्या 
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आिते , त्यातील प्रत्येक भागािे बवशेर् साबभप्राय झाले आिते. ‘’! 

अनुभवािां मुरत र्जाणां , आयुष्यािा अथा आतल्या आत साकारत र्जाणां . .  

पत्र पस्तीस. िी उत्तरां त्यािां समाधान नािी करत. ‘’ तुम्िाला 

प्रेम िवां आि े आबण मला नको आि े का ?’’ साबवत्री बविारतेय . बतने 

पूवीिी बलबिलां िोतां की शब्द केवळ बनशाणां असतात. आता ती अबधक 

स्पष्टतेणे बलबितेय आपल्या father-fixation िद्दल, त्यामुळे कमी झालले्या 

आसक्तीच्या शक्तीिद्दल .  

अबधक मित्वािां , ती बवश्लेर्ण करते आि े प्रथमि आपण 

प्रबतिणी रे्ज बनणाय घेतो, आयुष्यालाां अपररवतानीय वळणां दतेो त्यािद्दल. 

‘’ मी पबिल्याने तुम्िाला बलबिलां, नांतर बतरूपेटला िोलावलां त्या-त्या वेळी 

एक बनणाय घेतला िोता. . . मला िवा िोता तो प्रबतसाद बमळाला नािी . 

तो बमळाला असता तर मी तुमच्यािरोिर कुठेिी आल ेअसते. . ि ेसगळां 

बलहून मी ओशाळी झाले आि.े तुम्िाला ि े वािून द:ुख झालां तर मला 

कायमिी बवसरा . ’’ 

आता आपण नकळत फ़्लॅशिॅकमध्य े ती सगळी रु्जनी पत्रां, 

तेव्िािे अवघिलेल ेअधा-उच्चार पुन: आठवतोय, पुढे येऊन मागे र्जातोय , 

अनुभवाच्या वाटा असताति अशा.  

पत्र क्र. ३६ – तो परत यायच्या तयारीला लागला आि ेि ेसवा 

वािून! अिानक सुखान्तदशृ्यपूतीसाठी र्जणू ल्योरेिी आलीय . िीनाच्या 

िाळलीला आिते. एर्जवथा याांिां घर आता खेळघर िोणारेय. नाटक, िॅल,े 

सांगीत , बशल्प. .  
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पत्र सदबतसावां . स्मरणरांर्जनात िरवणां , मागच्या आठवणींिी 

नवीन रुपां . सरबमसळ स्मृबतबित्राांिी , स्थळ-काळािी, बर्जवांत–मृत 

बप्रयर्जनाांिी. िीनाला त्याने पत्रात द्रौपदीने शालू फािून कृष्णािां िोट 

िाांधल्यािी गोष्ट बलबिलीय ‘’ का ते कळलां ‘’ साबवत्री असां का म्िणतेय ते 

मात्र कळत नािी इतकां  सगळां स्पष्ट झाल्यावर. ती अधीर तर झालीय ‘’ 

परीिेबशवाय तुम्िाला बतथां बिग्री बमळते की काय ते एकदा बविारून पािा 

ना !”’ 

मग अिबतसाव्या पत्रात गििि सगळी: माांिामाांि. 

त्याच्यासाठी ल्योरेने िाांधायला घेतलेलां टेकिीवरिां घर, खोल्या, पिव्या, 

उरे्जि, सामान . आप्पाांच्या पुस्तकािां नवां नामाबभधान - Experience 

and Growth नािी, Experience : Growth. अनुभव आबण वाढ यात 

अन्योन्यसांिांध .  

शेवटिां एकोणिाबळसावां पत्र ! तो येणार आि.े एर्जवथा 

खेळघराच्या उद्घाटनािी धाांदल आििे, या कायाक्रमासाठी अखेर पुनश्च 

रार्जम्माि पावली आि े िरीि भवबत -न भवबत िोऊन. रार्जम्मािी 

मोरािी गोष्ट – तोि िॅले िसवायिा आि.े िीना लच्छी िोणारेय, तो मोर, 

ल्योरे म्िातारी ! लखेन आबण गाणी साबवत्रीिी. बतिां खास भाष्य –‘’ तसां 

पाबिलां तर मोराला तरी कुठे नािता येतां ? एक पाय उिलला की तोल 

र्जातो म्िणून तो पाय टेकून दसुरा उिलतो . . असां ad infinitum !!  

शेवटच्या पत्रािां शेवटिां वाक्य- ‘’ प्रयोगािी तारीख आताि 

रटपून ठेवा : १५ ऑगस्ट , १९४७ ! ‘’ 

भारतािा मुक्तीददन. एबप्रल १९३९ ते ऑगस्ट १९४७. आठ 

वर्ांनांतर सखुद:ुख अपेिाआसक्ती सगळ्यातून मकु्त िोऊन साबवत्री 
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बप्रयकराला भटेायला बसद्ध झाली आि.े एकाि पररसरात ते दोघ ेवेगवेगळे 

तरी एकत्र रािणार आिते. त्याांिा पररसर ल्योरे आबण िीना याांनािी 

सामावून घेणार आि.े खेळघरात गाणां नािणां गुांर्जणार आि.े अनुभवािां 

आबण वाढीिां ि े रसाळ मधरु फळ आपल्याला बनरांतर अनायास माधरुी 

दणेार आि.े  

आर्ज २०१५ मध्ये एका अस्फुट नात्याला एवढा वेळ दणेां 

शक्य नसावां अनेकाांना, पण या साबवत्रीिां गारुि मनावरून उतरत नािी. 

बतिेि शब्द आठवतात ‘’मला सुर्जन लाभतात ते अांशत: माझ्या भाग्यानां , 

पण अांशत: माझ्या मनाच्या समरु्जतीनां . मी कशािािी अव्िरे करत नािी 

आबण शेवटी रे्ज घेते ते आपलांसां करून घेते. . ’’ तरीिी बतला इतका वळे 

दणेारा, समरू्जन घेणारा तोलामोलािा सहुृद बतला भटेला ि े बतिां सकृुत 

आििे असांिी र्जाणवतां.  

एकरेर्ीय कथन. पुन्िा एकदा एका समथा कवीिांि ि े गद्य. 

अल्पािरी, अथािहुल. काळािा आबण वैबवध्यपूणा स्थळाांिा पण तरीिी 

एकददश प्रवास. तांत्रािा प्रयोग एकि, साबवत्रीच्या त्रुरटत वाक्याांमध्य े

आददम प्रेरणाांिी समदृ्ध पररपव बस्थत्यांतरे पािण.े  

र्जलवाबिनी बनश्चल कृष्ण  

वन झुकल ेकाठी राधा, बवप्रश्न  

युगानुयुगीिी बिरतांद्रा 

पु. लश. च्याि ‘बत्रधा राधा’ या कबवतेत उतरललेी िी 

बिरतांद्रा. बिच्याि बनश्चल पाण्यात ‘साबवत्री’सारख्या कथनकाव्यािे रांग 

दफकटत उमटत राितात , पररबस्थतीिे िाह्यऋतु िदलत र्जाताना. .  
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अनोळखी प्रदशेात आबण रे गोपाळा – 

भवारण्यसीमवेरल्या िाका- सनुांदा भोसकेर  

 

 

एका स्वायत्त प्राबतभ-प्रदशेात बतला भेटण्यासाठी र्जावां 

लागतां. तशी ती सभासमारांभात नसते असां नािी. पण बतच्याि शब्दातिी 

ती सापिले असांिी नािी. बतच्यापयंत पोिण्याच्या परवलखुणा शोधताना 

बतला बवसरायला िरकत नािी अशा एका प्राांतािां िाांधकाम बतने फार 

पूवीपासून सुबनयोबर्जतपणे केलां आि.े बतथेि आपण बतच्या िाका ऐकत मग 

स्वत:लािी बवसरून र्जावां .  

समकालीन कवबयत्रींपैकी एक मित्वािां नाव- सनुांदा भोसेकर.  

खूप पूवी १९८० मध्य े िातात आला िोता तो बतिा ऋिा 

प्रकाशनकिून आलेला सांग्रि –‘’ अनोळखी प्रदशेात ‘’आबण नांतर २००७ 

मधला ‘’रे गोपाळा ‘’- दोन्िी आता परमबमत्र प्रकाशनिी प्रकाशने आिते.  

‘’अनोळखी प्रदशेात ‘’मधली सुनांदा र्जेमतेम बवशी ओलाांिललेी 

असेल. पण कबवतेतली र्जाणीव तेव्िािी प्रगल्भ. बर्जच्या लेखनप्रपांिािी 

सुरुवाति बवश्वरिस्याने झाली, बतिां वय कसां ठरवावां ? 



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’बिमाता वादळी पानझिींिे बिशेि आठवत |आपण आपल े

बवश्वरिस्यासारख े|घोर एकाांबतक िोऊन र्जावे ििे िरे. ’’ 

या पबिल्या कबवतेच्या पबिल्या ओळीति तुिुांि एकटेपण, 

गूढता आबण असीमता सामावून सुनांदाने आपल्या लखेनबवश्वािी घिी 

अधावट उलगिून ठेवली आि.े वाक्यावाक्यातून प्रबतमाांच्या रांगीत कािाांिे 

तुकि े बवखुरलले.े त्यात शतगुबणत झालेली आशयाांिी आकाशां. सुनांदािी 

कबवता िी एका अथी गे्रसाांच्या कबवतेसारखी रानभूल आि.े 

सुरुवातीपासूनि. र्जाबणवेिा िा असा वेगळा वाण कसा बसद्ध झाला 

असेल?  

एक बवशीतलीि मुलगी बलबिते आि ेकी - 

‘’िािाांना पिलले्या भोकाांमधून |माझी बर्जगीर्ा |िलके िलके 

पाझरून |र्जबमनीत बवरून र्जात आि’े’ 

असां, ककवा,  

‘’भुरभुरणाऱ्या बपवळ्या गवताच्या माळावर |मी आपल्या 

पाांढऱ्या केसाांमधल े|सवा शिाणपण परुून टाकले ‘’-  

तेव्िा या कबवतेिा स्वर पृथ्वीइतका वृद्ध आि े ि े आपल्या 

लिात येऊ लागतां. मग त्यािी पुढे र्जाऊन समर्जतां की अरे िी स्वयां पृथ्वीि 

तर बलबित नािीय ना या सांदभा सुटल्यासारख्या वाटणाऱ्या , कधी एका 

वेगळ्या आकलनवू्यिािा बनदशे करणाऱ्या कबवता ?की िा स्वर आि े

मानवर्जातीिाि ? 

’इतक्यानेि काय झाले ? |कासाराच्या दकुानामागे |ताटकळून 

ताटकळून र्जमवलेल्या |सवा रांगीत कािा | 



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

परकराच्या घोळात पसरून |पुयांात साांिलेल्या |अतोनात 

अिांकारी आकाशाच्या |ममास्थानािा शोध घेत िसल’े’ 

ि ेकाय आि ेते आता समरू्ज लागतां.  

सुनांदाच्या कबवतेतली बनवेददका अशी आि.े कबवतेच्या 

तुकड्यातला अनुभव कथनात्म आि े पण कथानकाच्या अतीत आिे. 

दिकवून भरकटवून सोिून दणेारा आि.े म्िणून तर िा अनोळखी प्रदशे. 

बर्जथे अथांिी ओळख बमळवायिां काम वाटसरू वािकाला नव्याने , कोरां 

िोऊन करायिां आि.े  

‘’अनोळखी प्रदशेात’ मध्ये प्रवासाच्या कबवता, मिानगर, 

तुझ्यासाठी कािी कबवता , अनोळखी प्रदशेात आबण सांवाद असे छोटे 

बवभाग आिते, उण्यापुऱ्या ४० कबवताांच्या पानातला ऐवर्ज .  

सुनांदा कबवतेच्या बवश्वातून एका अज्ञात काळोख्या कें द्राला 

शोधत बनघाल्या आिते. ’प्रवासी’ िी कवबयत्रीिी ओळख लौदकक र्जगातिी 

खरी असली तरी िा प्रवास मात्र लौदकक सृष्टीतला नािी. त्यात प्रबतमाांिी 

गर्जिर्ज आि.े काळे घोिसे्वार आिते, घोर शोकदरी आि.े िफा गार टेकड्या 

आिते. समुद्राकाठिी गावे आबण पवातप्रदशे आिते. त्यात एक शिरिी आि े

त्यािे तमाम रस्ते तसे भयप्रद आिते. त्या भयातून सुटका करण्यासाठी िा 

प्रवास उत्तररात्रीच्या स्वप्नातिी पोितो.  

िक्राकार सांगमरवरी बर्जन्याच्या वरच्या टोकाशी |उभ्या 

असलले्या तुझ्या काळ्याभोर केसाांच्या लाटा  

माझ्या शरीराच्या दकनाऱ्यापयंत येऊन थिकल्या |आबण 

सगळे भय बवझून बवझून गेल.े  



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

ि े बवश्व , ‘स्व’सकट, आांतरबवरोधाने भरलले ेआि.े लिस्त्रपणा 

अांगभर धुमसत असताना तोंिाने बवश्वकरुणेवर कवबयत्री व्याख्याने दतेे. 

त्याति सिर्ज शक्यतेने लोकलमध्ये बखसा कापला र्जातो. स्वप्नाांप्रमाणे 

सत्यसृष्टीिी बवबित्र, इर्त बवनोदी पण खरां तर बनरथाक घटनाक्रमाने 

भरलेली आि.े म्िणून न-नैबतक आबण बनरागस आि.े  

सुरुवातीच्याि ओळींनी या प्रवासािा शेवट िोतो. िा 

िक्राकार प्रवास, त्यातली प्रवाबसनी, प्रदशे, इतर माणस,े ’तू’, 

बवश्वरिस्यासारख ेघोर आिते कारण िा र्जन्मर्जाबणवेिाि प्रवास आि.े  

क्लाबसकल रोमँरटक अांगाने र्जाणाऱ्या प्रवासाच्या कबवतेनांतर 

येणाऱ्या ‘’मिानगर’’ या शीर्ाकाखालच्या कािी कबवतािी शिराच्या 

वास्तवािा आबवष्कार अशाि गूढगभा प्रकाशयोर्जनेतून करतात. कारण,  

‘’माझा असा बसद्धाांत आि े|की शिर माणसाांच्या रक्तात मुरत 

नािी|उदािरणाथा |गतर्जन्मीप्रमाणे यािी र्जन्मी | 

तो िातात तळपती तलवार घेऊन |अरिी घोड्यावर स्वार 

िोऊन |तुफान दौित दौित येईल |असे मला | 

लोकलच्या घामट गदीतिी वाटायिे’’. .  

त्या स्वप्नाळू वयािी कुठे तरी अशी नोंद व्िायलाि िवी, 

तरीिी, शेवटी शिर िी रोमँरटबसझमवर आरपार बवपरीत पररणाम 

करणारी गोष्ट आििे.  

‘’असांख्य आघाड्याांवर दमछाक झाल्यावर |ि े अस े प्रत्येकािे 

|असण्या-नसण्याच्या सीमारेर्ेवर रेंगाळण े| 



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

िांद मुठीत गच्च धरून ठेवलेली बर्जगीर्ा. ’’ 

असां असलां तरी कािीतरी अमूल्य असतांि इतक्या 

आघाड्याांवरिे पराभव पेलून उरणारां .  

‘’शिराच्या रस्त्याांवरून सैरभैर िोताना |मला एकदा 

तुकारामािी कबवता सापिली| समग्र आयुष्यात घिललेे |इतकेि मित्वािे. 

’’ 

यानांतरिा ‘’तुझ्यासाठी कािी कबवता’’ िा कबवता-समुच्चय 

आयुष्याच्या िणािणावर जयाच्या सह्या , त्याच्यासाठी. बप्रयकर ? 

परमेश्वर ?  

‘’या िणाला र्जाबतवांत िैतन्य भरशील तू माझ्या शरीरात |बन 

पुढच्याि िणाला तुझ्या मनात येईल मला बर्जवांत र्जाळण्यािे|तरीिी तुझ्या 

रुांद खाांद्याांकि ेमी िघते आि े|आधारासाठी. ’’ 

ि े नातां असां बवर्म आि.े व्याबमश्र आि.े कदाबित ि े नातां 

अबस्तवाति नसलेल्या कुणाशी तरी आि.े ककवा असांख्य तुकड्यातुकड्याांतून 

साकारलले्या मनोमय कुणाशी तरी आि.े  

‘’खोलीत मध्यभागी ददवा लावून |मी आठवत िसते तुझा 

िेिरा  

आबण नर्जरेसमोरून सरकत र्जाते |असांख्य िेिऱ्याांिे एकसांध 

आकाश  

सांिांधाांच्या गुांतवणुकीिा अपररिाया शेवट |िातािी िोटे 

तुटण्यात. ’’ 



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

असल्या या नात्यात तणाव आबण तणावि असणां क्रमप्राप्त. 

तणावाच्या स्वीकारासकट तणाव.  

‘’तू म्िणरे्ज माझ्या सरृ्जनशक्तीला सततिे आव्िान |नांतर 

ओसरून र्जातो सारा कैफ िणभरात  

कशाला र्जन्म दऊे |मी तुझ्या या अनांत रूपाांना . . ’’ 

‘अनोळखी प्रदशेात’’ ििे शीर्ाक असलेल्या पुढच्या 

कबवतासमूिात पुन्िा एकदा प्रवास करत कवबयत्री त्या अनोळखी प्रदशेात 

पोिली आि े बर्जथल े सांकेत बतला माबिती नािीत. बर्जथली झाि,े पिी, 

माणसे , प्राथानास्वर बतला अपररबित , आददम, भयप्रद वाटतात. सुनांदा 

इथे नव्याने काय साांगत आिते ि ेस्पष्ट िोत नािी . कदाबित स्वत:लाि , 

ज्ञात बवश्वाला परकां  करून टाकणाऱ्या एका टप्प्यावर कवबयत्रीिी र्जाणीव 

पोिली आि ेि ेअधोरेबखत करायिे आि.े  

शेवटच्या छोट्याशा ‘’सांवाद’ या शीर्ाकाच्या कबवताखांिात 

मग कवबयत्री बस्थरबित्त आि े. भयभावना, एकाकीपण ओलाांिून स्वत:शी, 

स्वेतर बवश्वाशी सांवाद करते आि.े  

‘’वस्ती झपाटलेली आि े|आबण माणसाांिी नािी.  

ि ेप्रयत्नपूवाक मनावरून पुसट आणल े|आबण लांगिी घालत  

स्वत:शीि खेळायला सुरुवात केली. ’’ 

एक बवबित्र खोिक असा आशावाद बतच्या मनात आकारतो 

आि.े  



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’वाळवांटात ककवा पाण्याखाली |िॉम्िच्या िािण्या िालू 

असतील  

तेव्िा बपयानोवर एखाद े बवरिगीत| छेिायला काय िरकत 

आि’े’. . .  

सुरुवातीपासूनि मुक्तच्नन्दी असलेली िी कबवता मग 

शेवटच्या िार ओळीत पद्यमयता धारण करते.  

||मी नसता उगा म्िणावे |आि ेतसेि रािो.  

असण्याच्या फोलामधला |दाणा गळून र्जावो|| 

िी शैली-आख्याबयकेसारखा स्वर लावणारी, प्रबतमाबवश्वे 

धारण करणारी- अशा शैलीिां सामथ्या िीि बतिी मयाादा असते. सुनांदा 

बतच्या मांत्रमोिातून िािरे येईल का ?कवबयत्रीने या प्रश्नािे उत्तर कसलीिी 

घाई न करता सत्तावीस वर्ांनांतर आलेल्या दसुऱ्या सांग्रिातून- ‘’रे गोपाळा 

‘’ मधून ददलां आि.े  

- िा आख्यान-स्वर बतिा अांत:स्वर आि,े अपररवतानीय आि.े 

पण आता तो अरू्जन पररपव झाला आि,े त्यातली सृष्टी स्पष्टतेच्या 

उर्जाळ्यात आता वािकाच्या अबधक र्जवळ आली आि े आबण अकृबत्रम , 

ठाशीव, सुांदर ददसते आि.े  

‘रे गोपाळा’ मध्ये साठ कबवता आिते , स्वतांत्र शीर्ाके 

असलले्या , एकि अांत:सतू्र असल ेतरी .  



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

सांग्रिाच्या अपाणपबत्रकेत ‘’िापािी काठी’’ – ज्ञानेश्वराांिां 

स्मरण , पबिल्याि कबवतेत अरण्यसीमेवर गोपाळाला सोितीसाठी िाक 

मारणारां ते आतलां लिान मूल. बिरांतन आबस्तकतेिा आधुबनक र्जाबणवेत 

झालेला मेळ.  

‘’मला भय वाटते |या रुांद पात्राच्या सांथ नदीिे |पात्रातल्या 

उलट्या झािाांिे|केशरी िांद्रलििािे  

बखळून आि े मी र्जबमनीला |बन िर्जारो अतृप्त आत्म्याांच्या 

िाका |रुतत आिते माझ्या पाठीत. .  

रे गोपाळा , मला भय वाटते |बन ओढिी वाटते. . ( रे गोपाळा 

) 

ि े भय, िी ओढ याांिा मेळ कबवतेत घातला र्जातो. 

कवबयत्रीिी र्जाणीव या कल्पना-अवकाशात स्थानिद्ध िोण ेपसांत करते.  

‘’बवबिरीसारखा िाांधून काढला आि े | माझा भूतकाळ , 

माझ्या भोवती |या वास्तूने  

बन या अखांि वतामानात |मी घमुते. . फिफिते . . आतल्या 

आत|सांध्याकाळ उतरून गेली तरी.  

||अपुरी आि ेमाझी काळाबवर्यीिी र्जाणीव || ‘’ 

( लिावधी योर्जने ) 

बर्जगीर्ा. अनेकदा सुनांदा िा शब्द वापरतात. िाताळून 

न्यािाळून पाितात. त्यािी बिदकत्सा करत राितात कुणा एका 

आत्मीयािरोिर.  



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’तरीिी आपण भाग्यवान |की आपल्या सांगतीला आिते 

|पिािी िाांदण्यातल्या कािी बनलश्चत रात्री  

बन सांगतीने ऐकलेले |उदास सांध्याकाळिे अनाित नाद. ’’( 

िोंगर उतरणीवर ) 

‘’सखी , | पळस फुलले आिते िेिोर्|पाकळ्याांिा सिा पिून | 

शेंदरी झाली आि ेर्जमीन’’(पळस ) 

िसण्यािे कविस,े असांख्य बपवळ्या फुलाांिे ताटवे, वसांत 

वाऱ्याांनी कोंदलेले आभाळ, पळसपाकळ्याांनी झाकलेली शेंदरी र्जमीन 

अशा अनेक र्जीवनोत्सुक प्रबतमाांनी बसनेमॅरटक िोत गेलेल्या या कबवता 

बनरभ्र बनभार आनांदािी एक मूठ आपल्यािी मनाच्या िोंगर उतरणीवर, 

रानातल्या अांतराानात उधळून दतेात . पुन्िापुन्िा िी र्जीवनेच्छा पालवत 

रािते, अमानुर् काळाच्या िांद मुठीत काय आि ेयािी पवाा न करता , ती 

अशा एकाकीपणावर मात करणाऱ्या कािी सिवासिणाांच्या िळावर. पण 

शेवटी ि े सवा स्वत:ति परतून यणेे आि े यािां भान अनेक कबवताांमध्ये 

पुन्िापुन्िा उमटतां.  

ि ेसारां प्रेम नक्की सांपन्न करणारांि आि?ेसनातन सांकेतानुसार 

ते र्जाळून शुष्किी करणारां आि े . ’’प्रेम आबण मरण’ मध्य ेगोलवदाग्रर्जाांनी 

अर्जरामर केललेी वीर्ज बविांबित स्वरूपात शुष्क खोिार्जवळ बवरे्जिा खाांि 

िोऊन आधार दते रािते.  

‘’भूमी’ िा सांकेतवू्यि अनेक कबवताांमध्ये पुन्िापुन्िा येतो.  

‘’याि भूमीवर | आल े असेन मी | गेल्या शतकात ककवा 

सिस्रकात ‘’( याि भूमीवर ) 



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’स्वभावि आि ेबतिा | माळरान असणे | रानोमाळ िोणे ‘’ ( 

स्वभावि आि ेबतिा ) 

‘’काळ्या मातीवर िात फेरून म्िटले , | िये, मीि आले 

परतून, ददव्यदिेी िोऊन | पुरले िोते शरीर लनिाखाली | गुप्तधनासारखे | 

बवरघळल ेकणाकणाने ‘’ ( भूमी )  

‘’बनगुतीने करते सारे | तरी उदास िसते कधीतरी | 

िाांधावरच्या लनिाखाली | बवसरू म्िणता बवसरत नािी | स्वत:िे रान 

असणे . . ’’(’बनगुतीने करते सारे)  

या सवाि कबवताांमधून ते कताव्यकोमल, िमाशील पण 

कोंिलेल्या उरे्जने, त्वेर्ाने धगधगणारे भूमीतत्त्व आि,े सखी, स्वाबमनी, 

मनबस्वनी, आबत्मनी अशी िी भूमीिी सशक्त, बर्जवांत रूपां आिते.  

र्जमाव, वदाळ िीसुद्धा अशीि एक वेगळेपणाने सुनांदाच्या 

कबवतेत भेटणारी अथावत्ता. ि ेमनुष्यसमूि नेपथ्यासारख ेकबवतेत तरळत 

राितात.  

‘’सुसाट रस्त्याच्या किकेिनेे | मत्या माणसाांिा र्जमाव | पाय 

ओढत | रु्जन्यापुराण्या और्जाराांिे ओझे अांगाखाांद्यावर | ददवसभरािी धळू. 

’’(’ससुाट रस्त्याच्या किकेिनेे) 

प्रगतीच्या वेगवाटाांवर दीनदबलत सांदभारबित झालेली िी 

गरीि माणसां आिते. ददशा िरवललेी . कािीतरी शोधत बनघालेली. ककवा 

िािी िोध िरवून सवास्वाला ग्रासणाऱ्या अगबतकतेच्या बिवाळ्यात फक्त 

रटकून राहू इबच्छणारी.  



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’दरू आिते अरू्जन | सुगीिे ददवस | िाांधून ठेवलीत ित्यारे बन 

और्जारे | िािां फोिणाऱ्या थांिीत | आता रटकून रािायिे | इतकेि. ’’ ( 

पािोळ्याने भरून गेल ेआवार ) 

‘’उत्खननात सापिलले्या शिरासारखाि | ददसतो नव्या 

शिरािा आराखिा |’’ ( नवे शिर) मधील वस्ती प्रिांि नरसांिारानांतर 

त्याि रु्जन्या ऱ्िासखुणा नव्याने िाांधून काढते आि.े नव्या दांतकथा , 

दगिािे दवे माांिते आि.े  

आता एकाकी वाळवांट तुिवत लर्जकत बनघालेला मसीिा 

नािी. भ्रमबनरास झालेल्या या र्जगात आता ि ेसमूिि प्रेबर्तािां बछन्नरूप 

वागवतात.  

‘’लिावधी माणसात बवखुरलेल ेआता | प्रेबर्तािे एकाकीपण | 

बन ईश्वराआधीिा अांधार | तप्त पोलादासारखा “” 

प्रवास आििे, दशेाांतराला गेल्यासारख्या घरात परतणे आि.े 

बनसगाकुशीतले लख्खसुांदर िण आिते. त्याांना व्यापणारी थकललेी र्जाणीव 

आि.े  

‘’ आता रस्त्यावर | अिखळत िालताना | तूि आिसे | माझ्या 

िातातला | िलेकावणारा ददवा| बन मुक्कामावर पोिोिताना |माझ्या 

रस्त्यावरिा प्रकाश ‘’ ( परतीिा प्रवास )  

असा तो साांगाती िरोिरिी आि े आबण त्याला िुकवायिेिी 

आि े!  



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

‘’गदीतून , गल्लीिोळातून | तोंिावर पदर ओढून | तुला 

िुकवत दफरेन | पूणािांद्रासारखा माझा र्जीव | गोधिीखाली झाकून ठेवीन ‘’ 

( कावि ) 

सुनांदािां अनुभवबवश्व अत्यांत अनवट वाटा तुिवत र्जाताना 

अशी पुन्िापुन्िा ओळखीिी अनोळख करत र्जाते , नव्याने कािी रु्जने साांगते 

आबण रु्जन्याला नवा झळाळ दतेे. शब्दाांिी नवी मूस घिवणारी िी सवाि 

प्रदक्रया त्या अत्यांत शारीर पातळीवर माांितात.  

‘’बशबशर ऋतूत गळावी पाने | तसे गळतात शब्द | मुिपललेे , 

वाळलेल|े पािोळ्यािे थर साितात | गात्राांच्या तळाशी . |पािोळा दमट , 

कुर्जणारा | माती िोते त्यािी | वारूळ िढते शरीराभोवती | नखबशखाांत | 

िालते दफरते वारूळ | घनदाट र्जांगलात |बन िर्जारो मुांग्या धिपिणाऱ्या | 

आत कोंिलेला शब्द फोिून काढण्यासाठी ‘’( वारूळ )  

व्याधीग्रस्त झालेल्या दिेाच्या भोगाांवर ििे शारीर भान 

अबलप्तपणे भाष्य करत व्यक्त िोतां. दिेद:ुखावर मात करतां.  

‘’अस्ताव्यस्त पसरलेला दिे वाळूवर | आबण असांख्य 

बलबलपुरटयन्स मुांग्याांसारखे काम करणारे’’ 

‘’कशी उगवते िी अखांि सळसळ | उरे्जिे स्रोत वाित असावेत 

| पाांढऱ्या किऱ्या त्विेआि’’ ( दिेािी कबवता )  

या सवाातून स्वत:कि े , िाईपणाकि े , भोवतालाकि े , 

बनसगााकि,े बनर्धमतीकिे, एकाकीपणाकि े , सिवासिणाांकि े सांतुबलतपणे 

पािाणाऱ्या सुनांदा बवभ्रमपूवाक भ्रमबनरास बलबितात असां म्िणावां लागेल. 



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

पिझिीच्या अनुभवाांिी बविांबित बवपररत स्वरूपां भासाांमध्य े बनथळतात. 

बर्जगीर्ा ओसरत नािी. आबस्तकता सरत नािी .  

‘’प्रिांि कां टाळून | कालीने खच्िून र्जाांभई ददली | उतरवून 

ठेवले एक एक िात | शस्त्रास्त्रे , वस्त्रालांकार , केशसांभार | सरतेशेवटी दिे| 

लवलवती जयोति उरली ती बनरामय | सरकत गेली आभाळात | रमत 

गमत इकि े बतकि े दफरून | पसरली भक्तगणाांवर | अखांि मायेसारखी 

‘’(काली ) 

‘’वाड्याच्या धूळमातीतून | भरारल े एक पाखरू | पाांढऱ्या 

आकाशावर रेघ ओढल्याप्रमाणे | ििाव्यािी तीव्र बर्जगीर्ा सरकते | खोल 

मातीतून | वाड्याच्या मळुाांकि े‘’(ििावा) 

‘’उरे्जिाच्या र्जाळीवर | घार िसली | सरकत्या लभतीच्या | 

सावल्या उिाल्या | अधावट ग्लानीत | साांिून गेल े सारे . . | र्जगदांि . . 

र्जगदांि . . ||’’ ( साांिून गेले सारे )  

 ‘’रे गोपाळा’ मधून त्याांनी िातावेगळा केलेला िा सगळाि 

ऐवर्ज असा अत्यांत मोलािा, कबवतेच्या प्रवासात आत्म्यािी तिान र्जागवून 

भागवणारा असा आि.े  

  



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

 

 

भय इथल ेसांपत नािी. . एक अथाान्वयन 

 

 

भय इथल ेसांपत नािी. . . या कबवतेिां भय सांपत नािी असां 

गमतीने म्िणावांसां वाटतां.  

 

अनेकाथांिी शक्यता वागवणा-या या सशक्त कबवतेिा वेध 

घेण्यािा माझािी िा एक प्रयास. िा पबिला नािी तसा अखेरिािी नािी. 

एका आन्तरर्जाल समूिातील मैत्रीण सज्जला र्जाधव बिच्या बवशेर् 

आग्रिातून ि ेलखेन झालां.  

 

 ‘’भये व्यापल ेसवा िह्माांि आि’े’ असां रामदास दकती 

यथाथातेने म्िणतात, पण पुढे ‘’भयातीत ते सांत शोधून पाि’े असा आपल्या 

सामान्य र्जाणीवेला अपररबित असा सांकेत दतेात. भय म्िणरे्ज अज्ञानािां 

भावरूप. मग त्याच्यावर मात करायिी म्िणरे्ज ज्ञानानेि. ते सांत शोधून 

पाितात.  

 



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

या इथे सांत नािी, पण एका बवलिण कवीिां यिगान िालू 

आि.े प्रबतभासाधन ििे त्यािां अध्यात्म आि.े प्रबतमाांिे बवस्फोट 

ओळीओळीतून बवखुरल ेआिते. पायवाटेवर रांगीत काि-िुरा पसरावा तसे. 

वाट सुांदर ददसते आि ेपण पावल ेरक्ताळून टाकणारी.  

 

भय इथल ेसांपत नािी. . . मर्ज तुझी आठवण येते. . .  

मी सांध्याकाळी गातो. . . तू मला बशकबवली गीते. . .  

 

अांतयाामीच्या अरण्यात एकाकी सावल्या गदा िोत आिते. 

गाणी गायला बशकवणाऱ्या ’तुझी’ आठवण येते आि.े  

 

कबवतागत ’’तू’ कोण? कोणी बशकवली गाणी गायला ? आई 

? विील ? सुहृद ? बप्रयतम ? ईश्वर ?कोण बशकवतां गाणी गायला ? 

वयानुसार ि ेस्रोत िदलतात , पण खरां तर आपणि आपल्याला भटेत 

नसतो का? गाणां आतूनि उन्मळून येतां. िाह्य आलांिन िदलतां. त्यािां नाव 

िदलतां. ’’तू’’ ि ेस्व-ेतर बवश्वातलां प्रेयस आि े, भयावर मात करणारी 

प्रेमािी शक्ती. गाण्यातून बतिा र्जागर िोतो. भयािा बवसर पितो.  

 

ि ेझरे िांद्र सर्जणाांिे, िी धरती भगवी माया 

झािाांशी बनर्जलो आपण, झािाांत पुन्िा उगवाया 



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

 

ि ेप्रबतभा अरण्य बवलिण आि.े इथे मिाशून्याच्या ऐसपैस 

आवारात भरपूर झािझािोरा आि.े पालापािोळा आिते. सावल्या-प्रकाश, 

काळोख आबण िाांदणे - सतत िदलत्या प्रकाशयोर्जना आिते. झरे 

वाितािते . िांद्रलिि जयाांच्या लिरीत शतभांग िोतां , आबण पूवाापारच्या 

सार्जणाांिे शत-सांकेत जयाांच्या काठाशी बवखुरलले ेअस ेप्रीती-बनझार 

वाितािते. आसमांतावर पसरलेली सांध्याछाया या अरण्याला भगव्या 

मायेत रांगवते आि.े  

 

आपण, तू आबण मी, इथे झािाशी बनर्जलो आिोत, 

आसक्तीच्या कोशाला बवरक्तीिे पदर सटूु लागल ेआिते. या सृष्टीत बवलीन 

िोऊन आपलां प्राणतत्व पुन: याि सृष्टीत उगवून येईल. ि ेआता समरू्ज 

लागलां आि.े  

 

त्या वेळी नारु्जक भोळ्या, वार् याला िसवून पळती 

बिबतर्जाांिे तोरण घेउन, दारावर आली भरती 

 

िा आकलनािा िण, िी वेळ, तरल आि.े नारू्जक आबण 

भोळी-बनरागस आि.े आता या बवस्तारात मध्येि ि ेदार कुठलां ? ि ेदार 

मनािां आि.े या दारावर- मनाच्या उांिरठ्यावर - िसऱ्या आनांदी भावनाांिी 

भरती लोटली आि.े झािाांच्या पायथ्याशी बनरू्जन झािात आपणि उगवून 
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आलो आिोत या र्जाणीवेत बवलीन झाल्यावर द्वतै सांपलां. तुझ्या-माझ्यातलां 

प्रीतीबवश्वातलां, तसांि िाह्य सृष्टी आबण मनोमय र्जगण्यातलां.  

 

तो िोल मांद िळवासा आयुष्य स्पशुानी गेला 

सीतेच्या वनवासाबतल र्जणू राघव शेला  

 

वनवासात सीतेला आधार िोता रामरायाांिा एक शेला, एक 

खूण बतच्या बवपरीत आतांककाळात सोित आललेी, बतला स्मरण आबण 

धीर दणेारी. तसलाि एक मांद िळवा िोल , एक सांवाद, एक आठवण या 

िणािी, तुझ्या प्रीती-सिवासात अनुभवलेल्या या बवराट सृर्जनशील 

शाांततेिी , माझ्यािरोिर रािील आयुष्यभर.  

 

दऊेळ पबलकि ेतरीिी, तुर्ज ओंर्जळ फुटला खाांि 

थरथरत्या िुिुळापाशी, मी उरला सुरला थेंि 

 

भग्न बशबल्पत दऊेळ आि ेदरू कुठेतरी. अरण्य एक प्रतीक तसां 

दऊेळ दसुरां प्रतीक. गिद साांर्जवेळी िी दोन्िी प्रतीकां  र्जागतात. प्रबतमाांना 

र्जागवतात.  
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तर ि ेदऊेळ , ’तू’ िां भावर्जीवनातलां ि ेअांबतम रूप आि े. 

ईश्वरीय प्रेमािां ते अबन्तम बवश्राांतीस्थान आि.े या अरण्यातील भय लोपून 

दरूच्या दवेळािी ओढ र्जागते आि.े भगवी माया परम-बप्रयतमाला स्वत:त 

सामावून बवरून र्जाऊ पाह्ते आि.े त्या दवेळाच्या भग्न खाांिापयंत तरी 

पोिून एक ओंर्जळ वािायिी आि ेप्राथानेिी. आता आस लागली आि,े 

आयुष्य एक अश्रू िोऊन िोळ्यात ताटकळले आि.े  

 

सांध्येतील कमल फुलासम, मी नटलो शृांगाराने 

दिेाच्या भवती टरगण, घालती बनळाईत राने 

 

आता मीि कमळ िोऊन फुललो आि,े नटलो आि े

अबस्तत्ववैभवाने. पूणाावलो आि,े माझ्या पूवाायुष्यातील बप्रयेसकट सृष्टीला 

स्वत:त सामावण्यािा अनुभव घेऊन . म्िणून ि ेआयुष्याच्या सांध्याकाळी 

फुलललेां कमळ आि.े आता ि ेउत्फुल्ल दिेकमळ तुला वािायिे आि ेईश्वरा. 

या माझ्या कमळाभोवती बनळ्या रानाांिी वलयां फुटतािते. आता 

माझ्यासाठी पृथ्वी आबण र्जलतत्व एक झालांय. मीि र्जणू लिानसा 

शक्तीशाली कें द्रलिद ूआि ेबवराट बवश्वािा. .  

 

स्तोत्रात इांदद्रये अवघी, गुणगुणती द:ुख कुणािे 

ि ेसरता सांपत नािी, िाांदणे तुझ्या स्मरणािे 
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या दवेळाच्या आवारात माझी इांदद्रयां स्तोत्र गुणगुणतािते ( 

इथे गे्रसाांिीि ‘अनांत इदद्रयाांतले स्वतांत्र शोक र्जागवी’ िी ओळ आठवते !), 

त्या स्तोत्रातिी द:ुख आि.े बवरि आि.े . एक उत्कट अनुभूती दऊेन ऐबिक 

र्जीवनातलां प्रेम ओसरून गेलां. त्या बवरून गेलेल्या प्रेमाच्या स्मरणािां 

िाांदणां सवात्र िमकतां आि.े रे्ज सरुू िोतां ते सरतां िा इथला बनयम. 

बवरिद:ुख मात्र सरत नािी िा बवरोधाभास.  

 

ते धुके अवेळी िोते, की परतायिी घाई 

मेंदतुून ढळली माझ्या, बनष्पणा तरुांिी राई 

 

पूणा उत्फुल्ल , पण पूणा एकटा असा मी तुझ्या आवारात 

पोिलो तर आि.े भयातून वाट काढत , मात करत , गाणी गुणगुणत , 

प्रीतीच्या पररपूतीिे िण साांभाळत एकटा इथ ेयऊेन पोिलो.  

 

पण अवेळीि धुकां  कसलां दाटलां आि े? मला इथून परत 

र्जावांसां वाटतां का आि े? 

 

अज्ञाताने पुन: मला शि ददला आि.े . बशबशरािी, वठलेल्या 

तरुांिी राई- बनमााल्य झालेल्या अनुभवाांिा पािोळा माझ्या मेंदतूून 

ओघळतो आि!े पुन्िा रु्जन्या आयुष्यािा मोि र्जागला आि.े परतलां पाबिरे्ज 
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त्याि फसव्या र्जीवनाकि,े भगव्या मायेिा िकवा अद्याप तरी सांपललेा 

नािी.  

 

खरां तर िी भगवी माया िाि या कबवतेिा िकवा आि.े 

बवरक्तीिे रांग ल्यायलेल्या आसक्तीिा आसमांत कबवतेत प्रकटला आि े, तो 

कवीला बवशुद्ध वैराग्याकि ेर्जाऊ दते नािी , ऐन (अ)वेळी सांभ्रमािां धुकां  

दाटतां , परम श्रेयाच्या आवारात पोिल्यावरिी पािोळा झालेल्या रु्जन्या 

अनुभवाांकििे मपरतायािी घाईम िोते. . कारण भयाकारी अशा 

आयुष्याकििे पुन्िापुन्िा झेपावणारा , मुक्ती नाकारणारा कवी िा शाबपत 

यिि असतो, सांत नािी. .  
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वतृ्तिद्ध मराठी कबवता, सोशल मीबिया आबण 

मी  

 

 

अबलकििे एका लेखाच्या माध्यमातून आर्ज सोशल 

मीबियावर िळावलेली वृत्तिद्ध कबवतेिी लाट स्वानुभवाच्या माध्यमातून 

रिारवर घेतली िोती. त्याति अरू्जन कािी बर्जव्िाळ्याच्या बवर्याांिी भर 

टाकून आपल्यापुरता त्याांना पूणाबवराम दते आि.े  

प्रथम या लाटेिद्दल. एकीकि े साठोत्तरी, नव्वदोत्तरी, 

आधुबनकोत्तर असे मराठी कबवतेिे बनरबनराळे कबल्पत कालखांि घेऊन 

ििाा वाद सांवाद वगैरे झित आिते, त्याहून व्यापक अशा बवश्वकबवतेतिी 

(अथाात इांबग्लश अनुवादाांमधून वािलेल्या) ‘मीटर’मध्ये बलबिल्या र्जाणाऱ्या 

कबवतेला गळती लागली आि े असा मकु्त वािनातून आर्ज िाती येणारा 

बनष्कर्ा .  

असां असताना मराठीत मात्र अगदी नव्या दमाने आबण 

र्जोमाने आर्ज अनेकर्जण/र्जणी िाांगल्या मराठी वतृ्तिद्ध कबवता बलबिताना 

ददसतात. एकीकि े या कबवता , दसुरीकि े सातत्याने आबण आग्रिाने 

फोफावललेी मुक्तकबवता. या दोन्िींमागील प्रेरणाांिा तौलबनक लेखार्जोखा 

माांिावा असां वाटलां.  
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मात्र त्यासाठी आधी कबवता म्िणरे्ज काय? बतिा असा कािी 

आकृबतिांध असतो का ?असावा का ? या मूळ प्रश्नाकि ेर्जावेि लागेल .  

 

तर कबवता अगदी नेणत्या वयापासून ििििगीताांच्या 

स्वरूपात आपल्याला साथ करत.े अगदी या उगमस्थानापासून कबवता 

गद्यापासून वेगळी पित र्जाते. बतिी लय, शब्दाांिां, बतच्यामध्ये येणाऱ्या 

प्रबतमाांिां नाबवन्य , नादमयता यातून भारे्िा एक वेगळाि उफािा ( कवी 

कै. ददलीप पुरुर्ोत्तम बित्रे याांिे शब्द ) र्जाणवतो. िी भार्ा व्यविाराच्या 

भारे्पेिा नुसतीि वेगळी नसते तर शक्तीशाली आबण सूत्रमय असते. ती 

फार प्रयास न करता स्मरणात सामावते. फार प्रयास न करता मोठा अथा 

साांगते. फार प्रयास न करता अगदी या िाळरूपातिी लिानग्या बर्जवाांना 

मोि घालते , बतच्या तालावर ते िसतात, िातपाय नािवतात, झोपतात. 

कबवतेशी आपली आद्य ओळखिी अशी कोणत्यािी सांस्कृतीत, भारे्त, ताल 

आबण नादावर आधाररत असते.  

 

आपण वाढतो तशी आपली कबवता वाढत र्जाते. आपल्या 

आकलनाला पिणारे र्जीवनािे, बवश्वरिस्यािे अवघि प्रश्न कबवतेतून 

हृदयाला स्पशूा लागतात. प्रेमािी, स्नेिािी, फक्त मानवीि नव्ि े तर 

सृष्टीतील परस्परसांिांधाांिी कोिी सुखव ूलागतात आबण सतावूिी लागतात. 

आता कबवता आपलां तत्त्वज्ञान आबण अध्यात्म िनत र्जाते. अशा वेळी 

कबवतेला र्जािक , कृबत्रम िांध नकोस े िोतात. व्याबमश्र असतात नवनवे 

अनुभव. ते आकृबतिांध फोिून झेपावत येतात. त्याांिी भार्ा िरघिीला, िर 



भारती बिर्जे बिग्गीकर 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 

पररबस्थतीत वेगळी असते. कबवतेिी आर्जवरिी पररबित भार्ा, पररबित 

घाट रु्जन्या कपड्याांसारख ेदाटू लागतात, नकोसे वाटतात.  

 

या टप्प्यावर कबवतेत मुक्तच्नन्दािा पुरस्कार केला र्जातो. 

इथवर ठीक आि,े िा अबभव्यक्तीस्वातांत्रयािा भाग आि.े पण िा परुस्कार 

करताना कधी वृत्तिद्ध कबवतेिा प्रकट बतरस्कार कधी मूक कधी स्पष्ट 

असिमतीिी व्यक्त िोते.  

 

यािी मित्वािी दोन कारणे आिते.  

 

एक: वतृ्तिद्ध कबवतेत शब्दाांिा सािा- आकृबतिांध इतका 

कठोर असतो, की त्यात उतरणारे शब्द आवेग िरवून िसललेे असतात. िा 

आवेग िी तर कबवतेिी मूळ ओळख, र्जी कबवतेच्या व्याख्येति सामावललेी 

आि.े शब्दाांच्या वर्जनामापाला आशयापिेा मित्व आल्याने कबवतेत र्जी 

एक सािात्कारासारखी सिर्जता , रे्ज बविारािां नैसर्धगक सौंदया असतां ते 

गमावूनि वृत्तिद्ध कबवता र्जन्माला येते असां दकत्येकाांना वाटू शकतां. 

दोन: वृत्तिद्ध कबवता िा भूतकाळािा अवशेर्, िदलत्या 

वतामानाच्या भारे्ला त्यात कोंिणे िुकीिे आि ेअसा एक मुद्दा. म्िणरे्ज असां 

की कबवतेला व्यापणारा समकालीन अवकाश आरपार िदललाय. 

वेळापत्रकां  , अांदार्जपत्रकां  , ददनमान, आयुष्यमान िदललेत. ज्ञानशाखा 

अथाांग गुांतल्या आिते. बवज्ञानािी सखोल पकि कवीच्या र्जाबणवेतून 

कबवतेच्या अांत:कोशापयंत पोिलीय. दशेाांिी ददवाळखोरी , युद्धखोरी, 
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दिशतवाद ि े र्जीवनमरणािे म्िणून कबवतेिे बवर्य िोत िालल े आिते. 

प्रेम ?सिर्जीवन ? नातेसांिांध ? शिरीकरण ?बनसगा ? पयाावरण ? 

सगळ्यावर प्रश्नबिन्िां उमटली आिते. सांज्ञा व्याबमश्र िोतािते. ि े सगळां 

वृत्तिद्ध कबवता पेल ूशकेल? 

या आिेपकाांना उत्तर म्िणून स्वामीर्जी बनश्चलानांद याांनी एके 

रठकाणी असां म्िटलां आि ेकी वृत्तिद्धता ििे कबवतेिां नैसर्धगक स्वरूप आि,े 

बनसगाात प्रत्येक गोष्टीिी एक लय असते तशी ती कबवतेतिी असतेि. 

थोिक्यात , ती लय समरू्जन घेणे, अांगी िाणवणे यात आपण कवी म्िणून , 

रबसक म्िणून कमी पित असलो तर तो वृत्तिद्ध कबवतेिा दोर् नािी. 

स्वामीर्जी बनश्चलानांद ि े नाव या लेखाच्या बवर्यासाठी फार मित्वािां 

आि.े बिमालयबस्थत स्वामीर्जी उत्तम वृत्तिद्ध कबवता बलबितात, बतिा 

आग्रिाने पुरस्कार आबण प्रसार करतात. मराठी सोशल मीबियात अत्यांत 

ठसठशीतपणे कायारत असलले्या स्वामीर्जींिा अनेक बवर्याांिा दाांिगा 

व्यासांग असल्याने ( आबण ते स्वत: मुांिई बवद्यापीठािे एम. िी. िी. एस. – 

िॉक्टर – पदवीधारकिी असल्याने ) त्याांच्यावर कालिाह्यतेिा आरोप 

दरुूनिी िोऊ शकत नािी ) त्याांच्या गुरुतुल्य व्यबक्तमत्वािा पररणाम 

िोऊन अनेकाांनी वृत्तिद्ध बलिायला सुरुवात केली आि े िी वस्तुबस्थती 

आि.े  

 

वृत्तिद्धतेच्या बवरोधी आबण सांवादी अशा या दोन्िी िारू्ज 

समरू्जन घेताना नवे आशय आबण प्रिबलत आकृबतिांधािी एक प्रयोगशाळा 

आपणि व्िावां असां मी ठरवलां.  
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आर्जवर कबवतेिां सुांदर पद्यिांधात प्रकट िोणां िा माझ्यासाठी 

बनव्वळ थरार िोता. कदाबित माझ्या अांतमानाताल्या-नेबणवेतल्या- या 

पद्यिांधाांना अबधक समरू्जन घेणां पुढच्या टप्प्यावर मला आवश्यक वाटलां 

आबण याि टप्प्यावर नेटवर पररिय झालले्या स्वामीर्जींशी माझ्या ििाा 

सुरू झाल्या. त्यातून मला क्रमश: अनेक गोष्टी र्जाणवायला लागल्या - 

मराठीिी अिरलेणी म्िणावी अशी सांतकबवता अभांगादद छांदाति बलबिली 

गेलेली म्िणून छांदोिद्धि कबवता आििे, पण नांतर मराठीतल्या प्रयोगशील 

पूवासुरींनी –अगदी केशवसुताांपासून ते मढेकर, करांदीकर , गे्रसाांपयंत 

अनेकाांनी सातत्याने वृत्तिद्ध लेखन केलां आि ेपण आपणि या वैबशष्ट्यािी 

त्या अांगाने दखल घेतली नािी. कारण कबवतेिा आशय िा आपला अग्रक्रम 

िोता, त्या भरात या सवा मिाकवींनी बतच्या फॉमािे र्जाणता अर्जाणता 

दकती प्रकार िाताळल ेआिते ते पािणां राहूनि गेलांय की ! अगदी त्याांच्या 

आधुबनक आबण आधुबनकोत्तर र्जाबणवाांनािी वृत्तिद्धता अस्पशृ्य वाटली 

नािी ककवा रु्जनाट वाटली नािी. मग मधल्या कािी दशकाांति अिानक 

बतला नाकां  का मरुिली र्जाऊ लागली? दरम्यान समकालीन प्रस्थाबपत िोत 

िालललेी मराठी कबवता मी वाित िोतेि . माझा आिेप मकु्तच्नन्दाला 

नव्िता, पण कबवतेिां मूलद्रव्यि अनेक कबवताांमधून गिाळ झाल्यािां 

र्जाणवत िोतां. फार तर लबलत-गद्य म्िणता येईल अशी माांिणी , प्रिारकी 

आवेश आबण कृतक-आधुबनकता -प्रबतमाांिे आकर्ाक, मुक्त स्फोट.  

 

या सवांतून कबवता परग्रिबनवासी िोत िालल्यािा आभास.  
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मग मात्र मी घरातली वबिलाांिी व्याकरणािी रु्जनी पुस्तकां  

झािून िािरे काढली. अिरगणवृत्त, मात्रावृत्त, छांद म्िणरे्ज काय? 

मित्वािी वृत्ते कोणती यािी उर्जळणी केली. या बवर्यावर या लेखात फार 

बलिीत नािी कारण वािकाांना िऱ्यापैकी कल्पना असेलि. . तरीिी सोपां 

करून साांगायिां तर शब्दोच्चाराांच्या लघु व गुरू मात्रा असतात . रे्जव्िा 

कबवतेतील प्रत्येक िरणातील प्रत्येक अिरािे बवबशष्ट लघुगरुू क्रमाने 

बनयमन केले असते, तेव्िा ते अिरगणवृत्त ( र्जसे की भुर्जांगप्रयात , 

शादूालबवक्रीबित ) आबण रे्जव्िा एका ओळीतील एकूण मात्रा सारख्या 

असतात तेव्िा ते मात्रावृत्त . यथेेिी अांतगात बनयम असतात , एका 

गुरुऐवर्जी दोन लघु याप्रकारिीि सूट घेता यतेे. रे्जथे प्रत्येक ओळीत 

अिराांिी सांख्या समान ते छांद .  

 

या सवा बनयमनातून कबवतेत तऱ्ितेऱ्ििेी लयिद्धता प्रकटते. 

ती बतच्या आशयाशी अनुकूल असल्यास कबवतेिां सौंदया आबण प्रभाव 

वाढतो. िी प्रदक्रया , िी बनवि िहुश: अांत:स्फूतीने िोते कारण यातल्या 

अनेक लयी आपल्या नेणीवेत वािनातून, श्रवणातून , सांस्कारातून आधीि 

वसत असतात. कबवतेिे साकारणे िी एक व्याबमश्र प्रदक्रया आि,े तो एक 

अभ्यास आि ेआबण एक आनांदिी. यातला कोणतािी घटक कमी मित्वािा 

नािी. केवळ अभ्यासातून बलबिलेली कबवता कोरिी पाांबित्यपूणा िोईल. 

केवळ स्वत:च्या आनांदासाठी बलबिललेी कबवता इतराांना आनांद दईेलि 

असे नािी ! 

 

िा सवा बविार करति मी गेल्या दोन-तीन वर्ाात र्जवळर्जवळ 

पन्नास ते साठ कबवता बनरबनराळ्या वृत्ताांमध्ये बलबिल्या. मला भावणारे 

सवा बवर्य िाताळले. अबधक अवघि मानली गेलेली अिरगणवृत्त ेतुलनेने 
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सोप्या मात्रावृत्ताांपेिा आधी र्जवळ केली. ( ‘’What cannot be done, 

must be done””! ) सुरुवातीिे अवघिलेपण र्जाऊन लयीत बभनत 

र्जाऊन कबवता सिर्जपणे वृत्तात उतरताना अनुभवली. या कबवताांमध्ये 

‘नभ बनळे’ सारखी पथृ्वी वृत्तात बलबिललेी बवमानप्रवासावरिी कबवता 

िोती, ’’लीलावती िॉबस्पटल ‘’ सारखा बवदारक अपघातािा अनुभव 

सुमांदारमाला वृत्तात िोता. माळीण दघुाटनेच्या पाश्वाभमूीवर मत्तकोकीळ 

वृत्तात बलबिललेी ‘’आकाांताआधी’’ िी कबवता िोती. समकालीन वास्तवात 

आत्मशोधािा आयाम कोणता यावर बलबिललेी ‘’शोध’’ िी मांदारमाला 

वृत्तातली रिना िोती. ‘’कबवतेिे असण’े’ या कबवतेत तोटक वृतात ‘The 

Being of a Poem '- या थेबससमधील िॉ. अशोक केळकर याांिा 

तत्त्वबविार, कबवतेच्याि शब्दात माांिण्यािा प्रयत्न मी केला . 

‘’िायिगे्गरप्रणीत लव्िसेंट व्िनॅ गॉ ‘’ िी र्जमान तत्त्वज्ञ िायिगे्गरिां लव्िसेंट 

व्िनॅ गॉच्या ‘’Shoes’’ या बित्रावरील रसपूणा बववेिन वािताना 

स्फुरललेी बित्र-तत्त्व-बविार कबवता आबण ‘त्या िाया ‘ िी बपकासोच्या 

एका प्रबसद्ध बित्रावरील अशा दोन कबवता मी बवनायास शादूालबवक्रीबित 

वृत्तात बलिीत गेले . यािी लखेनािी सिर्जता र्जुन्या पररियािीि वाटली ! 

मग अबभर्जात बित्राांवरील अशा सिा –सात तरी वृत्तिद्ध कबवता बलहून 

झाल्या . अस ेअनेकानेक समकालीन आबण सवाकालीन बवर्य आबण प्रयोग 

करत गेल े . . पुन्िा एकीकि े मी मुक्तच्नन्द आबण साधां पद्यिी बलिीत 

िोतेि. कािी अबधक गमतीिे प्रयोगिी केले. मूलत: मुक्तच्नन्दात 

बलबिललेी कबवता पुन्िा वृत्तात बलहून पाबिली आबण बतिां अथासौंदया कमी 

िोण्याऐवर्जी अबधक झळाळलेलां ददसलां. माझ्यासाठी िा कबवतेिा एक 

सफल ऋतू िोता.  
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मला पिललेी अरू्जन एक अनावश्यक लितािी या ऋतूमध्ये 

दरू झाली. ती म्िणरे्ज –‘’ मराठी कबवतेिां भबवतव्य काय ?’’  

क्राांती सािकेर, र्जयश्री र्जोशी , रणर्जीत परािकर, अमेय 

पांबित, बनलेश पांबित , सांतोर् वाटपाि,े अबनल आठलेकर, वर्ाा िेंिबगरी- 

कुलकणी, बवभावरी बििवे , भूर्ण कटककर , सुबप्रया र्जाधव, प्रार्जक्ता 

पटवधान , वैभव कुलकणी, सुशाांत खरुसाल,े शाांताराम खामकर िी नेटवर 

उत्तम वृत्तिद्ध कबवता/गझल बलबिणारी कािी ठळक नावे, इतरिी आितेि 

. . मिाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या वेगवेगळ्या वयोगटातील 

व व्यवसायातील अनेक समथा कवी-कवबयत्रींना नेटवर वाित गेले , 

पररिय झाल,े वाढले. ि े सवार्जण लिणीय कबवता /गझलािी अनेक 

फॉम्सामध्य ेबलिीत आिते , एकूणि कबवतेिी त्याांिी र्जाण प्रगल्भ आि.े  

याि काळात मायिोलीसारख्या सांस्थळावर एकेका कबवतेवर 

दमदार ििाा वाद बववाद झिताना पाबिले. अशोक पाटील. अबवनाश 

िव्िाण ( जयाांिा अकालमृत्यू हुरहूर लावून गेला ), िेदफकीर, शलाका 

माळगावकर, भुईकमळ याांसारख्याांच्या एकेका प्रबतसादातून कबवता दकती 

समृद्धपणे वािावी , अनुभवावी यािां प्रात्यबिक बमळालां. एक आत्मीयतेिा 

वेगळा पररवार बमळाला.  

गझलबवर्यी मला रे्ज वाटतां ते याबनबमत्ताने व्यक्त करते. . 

गझलमध्य े मात्रावृत्ताांिा वापर अबधक. अिरगणवृत्ताांपेिा मात्रावृत्ते 

बलबिताना म्िणून गझलेत एकीकि े थोिी मोकळीक बमळते पण दसुऱ्या 

िारू्जने बतच्या बवबशष्ट आकृबतिांधािां आबण स्व-भावािां (वृत्तीिां ) गझलला 

कुां पण असतां . सुांदर गझल वािणां िा एक थरारक अनुभव , पण दकत्येकदा 

तोितोिपणा या फॉमामध्ये येऊ शकतो . मलूत: गझलिी शक्तीस्थानां िीि 

कबवता म्िणून गझलिी मयाादा मला व्यबक्तश: वाटते. अथाात ि ेव्यबक्तगत 
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काव्यगत अग्रक्रम आिते, त्याांिी कारणां सूक्ष्म अशा कवीच्या लपिधमाात- 

र्जनुकाति सामावलेली आिते. असो.  

फेसिुक ि ेकबवताांसाठीिी एक उत्कृष्ट व्यासपीठ झाले आि ेि े

मकससारख्या फेसिुकीय कबवता समिूामुळे कळले. तन्मयी नावाच्या एका 

अशाि कबवता-समूिािी आम्िी स्थापनािी केली. आसावरीताई काकि े

याांच्या अभ्यास-लितनपूणा लेखनािा पररिय इथेि झाला. याि नेटवर 

पररबित झालेले िॉ. बमललद पदकी याांनी इांबग्लश कबवतेिी आबण 

बवश्वकबवतेिी माझी समर्ज वाढवली, (पण त्याि वेळी मी वतृ्तिद्ध लखेन 

सोिू नये असा वेळोवेळी आग्रििी धरला ) तर रार्जीव साने याांच्यासारख्या 

समकालीन मित्वाच्या बविारवांत-स्तांभ-ब्लॉग-लखेकाकिून प्रिबलत आबण 

त्याांनी स्वत:ि िनवलेल्या नवीनिी वृत्तात बलबिललेी बविारप्रवण 

तत्त्वकबवता वािायला बमळाली. कबवतेिा िा वाण अत्यांत मित्वािा, जया 

मराठीत तत्त्वकबवतेिी उत्तुांग लेणी सांतसाबित्यात आिते त्या मराठीमध्ये 

नवीन बविारप्रवािाांशीिी िस्ताांदोलन करत वैिाररक कबवतेिां समदृ्ध 

दालन असलां पाबिरे्ज. . मार्टटन िायिगे्गर या थोर बविारवांताच्या 

वैिाररक कबवता वािताना ि ेर्जाणवत राबिलां.  

रािता राबिल ेWhatsapp ! बतथेिी ‘’एक कबवता अनुददनी’’ 

या मन्दार फिके याांच्या एका अत्यांत बनष्ठनेे आबण प्रेमाने िालवलेल्या 

कबवता-गू्रपमध्ये अनेक थीम्स घेऊन गांभीर कबवता ििाा िोत िोत्या 

त्याांमध्ये सिभागी झाल े . माझ्या बित्र-कबवताांिी सांकल्पना पुढे नेऊन 

‘’Poetry and Paintings ‘’ असा २०१५च्या ददवाळीच्या पांधरवड्यात 

बवशेर् उपक्रमिी आम्िी – मी, अमेय पांबित, रवींद्र कुलकणी, वर्ाा िळिे, 

वैशाली वेलणकर याांनी मस्तपैकी पार पािला जयातील अनेक कबवता 

वृत्तिद्ध िोत्या.  
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िी इतकी नावां आली. दकत्येक राबिलीिी. यातले कोण कुठे , 

कोण कुठे. दशेभरात, र्जगभरात. सोशल मीबियाने भावबवश्व आबण 

काव्यबवश्विी आर्ज व्यापलेलां आि े ि े खरांि. कबवतेला दकती नव्या बमती 

बमळाल्या यातून, बविाराांिां आदानप्रदान झालां.  

मुख्य म्िणरे्ज, वृत्तिद्ध कबवतेसाठी नवनवे आशय माझ्या 

मनात या सवा प्रदक्रयेत खुलत गेले. बवपलु लेखन झालां आबण माझा दसुरा 

कबवता सांग्रि ‘’नीलमवळे ‘’ त्यातून बसद्ध झाला.  

शेवटी ि ेनमूद केलांि पाबिरे्ज की आर्जिी मला कबवता ि ेएक 

गूढि वाटतां. कबवता अशी असावी आबण तशी नसावी असा कोणताि 

आग्रि मला या िणालािी वाटत नािी.  

वृत्तिद्ध कबवतािी बन:सत्वपणे, आत्मा िरवून बलबिली असले, 

ककवा आशयाच्या त्याित्याि आवताात दफरत असले , ककवा नुसतीि 

शब्दप्रिूर ककवा उपदशेकी थाटातली असले तर आक्रस्ताळ्या आवेशाने 

बलबिलले्या मुक्तकबवतेपिेा ती केवळ वृत्तात बलबिली आि ेम्िणून श्रेष्ठ ठरत 

नािी. उत्स्फूता सौंदयााने नटलले्या साध्या पद्य ककवा गद्य कबवतेच्या 

वािन-मननातून त्यापेिा खूप कािी बमळून र्जात असतां. स्वत:शी 

प्रामाबणक राहून ि ेअवधान राखलां पाबिरे्ज.  

 

िाांगली कबवता िी िाांगली कबवता असते. पण प्रत्येक कलेिां 

एक शास्त्र असतां. कबवतेिां ते नसावां असा बवपरीत आग्रििी दकती िुकीिा 

आि े ि े एक मात्र या प्रवासात मी बशकल.े कवीला र्जर िाांगलां वतृ्तिद्ध 

बलबिता येत नसेल तर त्याने आत्मशोध घतेला पाबिरे्ज , स्वत:च्या 

कवीपणाला अबधक अभ्यासाच्या कसोट्याांवर खरां उतरवलां पाबिरे्ज एवढां 

मात्र नक्की.  



भारती बिर्जे बिग्गीकर 
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त्यासाठी सवा शभुेच्छा कबवता-यात्रींना.  

 

-इत्यलम् ! 
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भारती बिर्ज-ेबिग्गीकर 

 

 

र्जन्म २६ एबप्रल १९५९ 

बशिण िी.कॉम., एल एल. िी., सी.ए. 

आय.आय. िी. 

यूको िँक या राष्ट्रीयीकृत िँकेत ३१ वरे् 

अबधकारपदावर कायारत, २०१२ मध्य ेस्वेच्छाबनवृत्त. 

‘’िांद्र्सस्वप्न एकल’े’ या ध्वनीदफतीसाठी ‘’सवोत्कृष्ट गीतकार ‘’िा अल्फा (झी) 

गौरव पुरस्कार २००५. 

‘’मध्यान्ि ‘’ िा पबिला कबवतासांग्रि २००६ मध्ये ‘’मौर्ज प्रकाशन गृि’’ 

किून प्रकाबशत . 

२०१२ नांतर ‘’मायिोली’’ सांस्थळावर कािी काळ बवपुल लखेन. 

‘’रस-लसध’ु’ ि ेरसग्रिणात्मक लेखाांिे सांकलन इ-िुक इ-साबित्य 

प्रबतष्ठानकिून २०१४ मध्ये प्रकाबशत. 

‘’बवश्व-कबवता’’ बवभाग -पुण्याच्या ‘’आपले छांद’’ददवाळी २०१५ च्या 

अांकासाठी अितीस दशेामधील कबवताांिा इांबग्लश ,उदूा,सांस्कृत या 
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भार्ाांमधून पद्य-अनुवाद.अशा कबवताांच्या पद्य-अनुवादाांिी पूवीपासूनि 

अबतशय आवि. 

‘’माझा भारत ‘’ या थीमवर उद्यािा मराठवािा ददवाळी २०१६च्या 

कबवता-बवभागािां सांपादन . 

‘’नीलमवेळ ‘’ दसुरा कबवता सांग्रि २०१६ मध्य ेमॅरे्जबस्टक प्रकाशन किून 

प्रकाबशत . 

अनेक दरे्जदार मराठी ददवाळी अांक व बनयतकाबलकाांमध्य ेकबवतालेखन , 

सांपादन सिकाया .



रसवर्ाा   भ 

ई साबित्य प्रबतष्ठान 
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आता मराठी ई पुस्तकां  तुम्िी www.esahity.com वरून िाऊनलोि करा. 

ककवा esahity@gmail.com ला कळवून मले ने बमळवा. ककवा 

7710980841 या नांिर ला Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे 

बमळवा. ककवा ई साबित्यिे app. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.

www.esahitybooks या ललकवर उपलब्ध आि.े download करा. ि े

सवा फ़्री आि.े 

आता ठरवलांय. मराठी पसु्तकाांनी अवघां बवश्व व्यापून टाकू. प्रत्येक मराठी 

सुबशबिताच्या मोिाईलमध्ये दकमान पन्नास मराठी पुस्तकां  असलीि 

पाबिरे्जत. प्रत्येक मराठी माणसाच्या!  

तुमिी साथ असले तर सिर्ज शक्य आि ेि…े कृपया र्जास्तीत र्जास्त 

लोकाांना यात साबमल करून घ्या. 

टीम ई साबित्य  

 


